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และการรักษาสิ่ิ�งแวดล้อม

เพ่�อสิ่ร้างการเติิบโติอย่างยั�งยืน

๑๐.๑	ปกป้อง	 รัักษา	 ฟื้้�นฟูื้ทรััพยากรัป่าไม้้และสััตว์์ป่า โดยให้้ความสำคัญกัับกัารเพิ่่�มพ้ิ่�นที่่�ป่่าไม้

ของป่ระเที่ศ เพิ่้�อสร้างสมดุลที่างธรรมชาติ่และกัารใช้ป่ระโยชน์ที่รัพิ่ยากัรธรรมชาต่ิอย่างสมดุลและยั�งย้น  

ที่ั�งพิ่้�นที่่�ป่า่อนรัุกัษ์ ์ป่า่เศรษ์ฐก่ัจ ป่า่ชายเลน และป่่าชมุชน รวมทัี่�งเพิ่่�มพิ่้�นท่ี่�สเ่ข่ยวในเขติเมอ้ง ห้ยดุยั�งกัารบกุัรกุั 

ที่ำลายที่รัพิ่ยากัรป่่าไม้และสัติว์ป่่าอย่างจร่งจัง รวมถึึงเร่งฟื้้�นฟืู้ป่่าเส้�อมโที่รม แกั้ไขกัฎห้มายป่่าไม้ที่่�ซ้�ำซ้้อน 

เร่งค้นพิ่้�นที่่�ป่่าโดยกัารบร่ห้ารจัดกัารกัารใช้ป่ระโยชน์ให้้ป่ระชาชนสามารถึอยู่ร่วมกัับป่่าและสามารถึที่ำก่ัน

ได้อย่างเห้มาะสม นำเที่คโนโลย่มาใช้ในกัารบร่ห้ารจัดกัารพิ่้�นที่่�เส่�ยงติ่อกัารถึูกับุกัรุกัและกัารบร่ห้ารจัดกัาร

ที่รพัิ่ยากัรธรรมชาติ ่สง่เสรม่บที่บาที่ของที่รพัิ่ยากัรธรรมชาติแ่ละส่�งแวดลอ้มห้มูบ่า้น (ที่สม.) พิ่รอ้มที่ั�งรณรงค์

สร้างจ่ติสำนึกัด้านกัารอนุรักัษ์์ที่รัพิ่ยากัรธรรมชาติ่ให้้กัับเยาวชน ภาครัฐ ภาคเอกัชน และป่ระชาชน 

๑๐.๒	ปรับัปรังุรัะบบท่�ดินิทำกนิและลดิคว์าม้เหล่�อม้ลำ้ด้ิานการัถือ่ครัองท่�ดิิน โดยจัดสรรที่่�ดน่ที่ำกัน่ 

และที่่�อยู่อาศัยให้้แกั่ราษ์ฎรที่่�ยากัไร้และเกัษ์ติรกัรติามห้ลักักัารของคณะกัรรมกัารนโยบายที่่�ด่นแห้่งชาติ่  

กัารกัระจายส่ที่ธ่กัารถึ้อครองให้้แกั่ผูู้้ที่่�อยู่ในพิ่้�นที่่�ที่่�ไม่ได้รุกัล�ำ และม่มาติรกัารป่้องกัันกัารเป่ล่�ยนม้อ 

ไป่อยู่ในครอบครองของผูู้้ที่่�ม่ใช่เกัษ์ติรกัรและผูู้้ยากัจน จัดที่ำระบบฐานข้อมูลเพิ่้�อกัารบร่ห้ารจัดกัารท่ี่�ด่น  

จัดที่ำห้ลักัฐานกัารถึ้อครองที่่�ด่นของรัฐทีุ่กัป่ระเภที่ จัดที่ำแผู้นที่่�แสดงแนวเขติที่่�ด่นของรัฐให้้ชัดเจน  

และเร่งแกั้ไขป่ัญห้าเขติที่่�ด่นที่ับซ้้อนและแนวเขติพิ่้�นท่ี่�ป่่าท่ี่�ไม่ชัดเจน เพิ่้�อลดข้อขัดแย้งระห้ว่างป่ระชาชน 

กัับเจ้าห้น้าที่่�รัฐ 

๑๐.๓	สัง่เสัรัมิ้การับรัหิารัจััดิการัน้ำทัง้รัะบบ	แหลง่นำ้ชุมุ้ชุน	และทะเล โดยเช้�อมโยงกับัแผู้นบรห่้าร

จดักัารน�ำ ๒๐ ป่ขีองป่ระเที่ศ เพิ่่�มผู้ลต่ิผู้ลในกัารจดักัารและกัารใชน้�ำที่กุัภาคสว่น จดัให้ม้น่�ำสะอาดใชท้ี่กุัครวัเรอ้น

ในชุมชนชนบที่ ในป่ร่มาณ คุณภาพิ่ และราคาที่่�เข้าถึึงได้ ม่ระบบกัารจัดกัารน�ำชุมชนที่่�เห้มาะสม พิ่ร้อมที่ั�ง 

สง่เสรม่ ฟื้้�นฟูื้ อนุรกััษ์ ์พิ่้�นที่่�ต้ินน�ำ พิ่้�นที่่�ชุม่น�ำ พิ่้�นที่่�พัิ่กัน�ำ แห้ล่งน�ำธรรมชาต่ิ แอ่งน�ำบาดาล กัารระบายน�ำชายฝัั่�ง 

เพิ่่�มผู้ล่ติภาพิ่ของน�ำที่ั�งระบบ และสร้างมูลค่าเพิ่่�มจากักัารใช้น�ำให้้ที่ัดเที่่ยมระดับสากัล ดูแลภัยพิ่่บัติ่จากัน�ำ 

พิ่ัฒนากัารจัดกัารน�ำเช่งลุ่มน�ำที่ั�งระบบ และเพิ่่�มพ้ิ่�นท่ี่�ชลป่ระที่าน เพิ่้�อลดความเห้ล้�อมล�ำและสร้างระบบ 

จัดสรรน�ำที่่�เป่็นธรรม รวมที่ั�งส่งเสร่มให้้ชุมชนม่ส่วนร่วมบร่ห้ารจัดกัารน�ำในชุมชนติามแนวพิ่ระราชดำร่



๑๐.๔	สัรั้างคว์าม้ม้ั�นคงของฐานทรััพยากรัแร่ั	 และทรััพยากรัทางทะเลและชุายฝั่่�งเพ่�อการัพัฒนา

ปรัะเทศและเพิ�ม้ข่ดิคว์าม้สัาม้ารัถืในการัแข่งขัน โดยใช้ป่ระโยชน์ที่รัพิ่ยากัรแร่อย่างเห้มาะสม เป่็นธรรม 

และคำนึงถึึงดุลยภาพิ่ที่างเศรษ์ฐกั่จ สังคม ส่�งแวดล้อม และสุขภาพิ่ของป่ระชาชน โดยกัารม่ส่วนร่วม 

ในกัารบร่ห้ารจัดกัารของภาคป่ระชาชน จัดที่ำเขติแห้ล่งแร่เพิ่้�อกัารที่ำเห้ม้องบนพ้ิ่�นฐานศักัยภาพิ่แร่ 

และม่กัารอนุรักัษ์์และใช้ป่ระโยชน์ร่วมกัับที่รัพิ่ยากัรธรรมชาติ่อ้�น ๆ อย่างเห้มาะสม ดูแลรักัษ์าที่รัพิ่ยากัร 

ที่างที่ะเลและชายฝัั่�ง โดยบร่ห้ารจัดกัารเขติที่รัพิ่ยากัรที่างที่ะเลและชายฝัั่�งรายจังห้วัดโดยใช้แผู้นที่่� 

กัารจำแนกัเขติที่างที่ะเลและชายฝัั่�ง (one marine chart) บรห่้ารจัดกัารที่รัพิ่ยากัรแร่และแห้ล่งพิ่ลงังานในที่ะเล  

รวมที่ั�งมลพ่ิ่ษ์และขยะในที่ะเลให้้ม่ป่ระส่ที่ธ่ภาพิ่ จัดที่ำผัู้งชายฝัั่�งและฝัั่�งที่ะเลท่ี่�ชัดเจน และกัำห้นดพ้ิ่�นที่่� 

กัารพัิ่ฒนาในรูป่แบบต่ิาง ๆ  โดยกัารมส่่วนร่วมของป่ระชาชนและสอดคล้องกับัภูมศ่าสติร์และที่รัพิ่ยากัรในพ้ิ่�นที่่� 

รกััษ์าแนวป่ะกัารงัที่่�สำคัญต่ิอกัารที่อ่งเที่่�ยว รกััษ์าป่า่ชายเลนและแห้ลง่ห้ญา้ที่ะเลที่่�สำคัญติอ่ป่ระมงและสตัิวห์้ายากั

๑๐.๕	แกไ้ขปญ่หากา๊ซเรัอ่นกรัะจักและผลกรัะทบจัากการัเปล่�ยนแปลงสัภาพภูม้อิากาศ โดยมุง่เน้น 

กัารลดกัารป่ล่อยก๊ัาซ้เร้อนกัระจกั สร้างสังคมคาร์บอนติ�ำและป่ลอดฝัุ่่นละอองขนาดไม่เก่ัน ๒.๕ ไมครอน  

กัำห้นดมาติรกัารควบคุมกัารเผู้าพิ่้�นท่ี่�เพิ่้�อที่ำกัารเพิ่าะป่ลูกั ป่รับป่รุงกัารบร่ห้ารจัดกัารภัยพิ่่บัติ่ที่ั�งระบบ  

และกัารสร้างความรูค้วามเข้าใจของป่ระชาชนในกัารรับมอ้และป่รับตัิวเพิ่้�อลดความเสย่ห้ายจากัภัยธรรมชาต่ิ

และผู้ลกัระที่บที่่�เกั่�ยวข้องกัับกัารเป่ล่�ยนแป่ลงสภาพิ่ภูม่อากัาศ สนับสนุนกัารลงทีุ่นในโครงสร้างพิ่้�นฐาน 

ของภาครัฐและภาคเอกัชนที่่�เป็่นม่ติรต่ิอสภาพิ่ภูม่อากัาศ ส่งเสร่มให้้ทุี่กัภาคส่วนม่ส่วนร่วมในกัารพัิ่ฒนา 

ป่รบัป่รงุระบบบร่ห้ารจดักัารติา่ง ๆ  ให้ม้ป่่ระสท่ี่ธ่ภาพิ่ พิ่รอ้มทัี่�งป่รบัป่รงุกัฎห้มายท่ี่�เกั่�ยวขอ้ง เพิ่้�อมุง่สูเ่ป่า้ห้มาย 

ติามพิ่ันธกัรณ่ระห้ว่างป่ระเที่ศที่่�ไที่ยเข้าร่วมและให้้สัติยาบันไว้ 

๑๐.๖	พัฒนารัะบบการัจััดิการัสัิ�งแว์ดิล้อม้ภายใต้แนว์คิดิเศรัษฐกิจัหมุ้นเว์่ยน เพิ่้�อให้้เก่ัดกัารใช้

ที่รัพิ่ยากัรอย่างคุ้มค่าและลดผู้ลกัระที่บที่างส่�งแวดล้อมและสุขภาพิ่ โดยกัารนำความกั้าวห้น้าที่างเที่คโนโลย่

และนวัติกัรรมมาใช้ในกัารบร่ห้ารจัดกัารส่�งแวดล้อม อาที่่ กัารจัดกัารขยะห้ร้อของเส่ย เพิ่้�อนำไป่ใช้ 

ในกัระบวนกัารผู้ล่ติห้ร้อบร่โภคที่่�ห้ลากัห้ลายและที่ำให้้เกั่ดกัารใช้ป่ระโยชน์จากัที่รัพิ่ยากัรอย่างคุ้มค่า 

๑๐.๗	พฒันากลไกแก้ไขปญ่หาคว์าม้ขัดิแย้งด้ิานทรัพัยากรัธรัรัม้ชุาติและสัิ�งแว์ดิล้อม้ โดยให้ค้วามสำคัญ 

กัับกัารจัดที่ำระบบกัารป่ระเม่นส่�งแวดล้อมระดับยุที่ธศาสติร์มาใช้เป่็นเคร้�องม้อเช่งนโยบายในกัารเพิ่่�ม 

ขด่ความสามารถึในกัารกัำห้นดยทุี่ธศาสติรก์ัารพิ่ฒันารว่มกันัของภาคสว่นติา่ง ๆ  ในสงัคม และบรูณากัารกัารที่ำงาน

ระห้วา่งห้นว่ยงานภาครฐัที่ั�งระดบัป่ระเที่ศ รายสาขา และเชง่พิ่้�นที่่� เพิ่้�อนำไป่สูก่ัารพิ่ฒันาอยา่งยั�งยน้ ลดความขดัแยง้ 

ระห้ว่างยุที่ธศาสติร์ติ่าง ๆ โดยเฉพิ่าะระห้ว่างยุที่ธศาสติร์รายสาขากัับยุที่ธศาสติร์เช่งพิ่้�นที่่�

๑๐.๘	แกไ้ขป่ญหาการัจััดิการัขยะและของเสัย่อย่างเป็นรัะบบ	โดยเร่�มจากักัารสง่เสรม่และให้ค้วามรู้ 

ในกัารลดป่ร่มาณขยะในภาคครัวเร้อนและธุรก่ัจ กัารนำกัลับมาใช้ซ้�ำ กัารคัดแยกัขยะติั�งแต่ิติ้นที่าง  

เพ้ิ่�อลดป่ร่มาณและติ้นทีุ่นในกัารจัดกัารขยะของเม้อง และสามารถึนำขยะกัลับมาใช้ป่ระโยชน์ได้โดยง่าย  

รวมที่ั�งพิ่ัฒนาโรงงานกัำจัดขยะและของเส่ยอันติรายที่่�ได้มาติรฐาน

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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๑.	 การัปกป้อง	รัักษา	ฟื้้�นฟืู้ทรััพยากรัป่าไม้้และสััตว์์ป่า	

	 ๑.๑	 การัปกป้อง	รัักษา	ฟื้้�นฟืู้ทรััพยากรัป่าไม้้

	 	 ๑.๑.๑	 ดิำเนนิโครังการัปลูกป่าและป้องกนัไฟื้ป่า โดยป่ลูกัป่า่เพิ่้�ออนรุกััษ์ ์ฟื้้�นฟูื้ป่า่ติน้น�ำ ป่า่ชายเลน 

และป่อ้งกันัไฟื้ป่า่ เพิ่้�อแกัป้่ญัห้าภยัแลง้และกัารเส้�อมสภาพิ่ของป่า่ โดยเฉพิ่าะในพิ่้�นที่่�เขาสงูชนั ให้ค้รอบคลมุถึงึป่า่ติน้น�ำ 

ป่่าชายเลน ป่่าพิ่รุ และที่่�ด่นของรัฐป่ระเภที่อ้�น ๆ โดยม่กัารป่ลูกัป่่าไป่แล้ว จำนวน ๘๗๙,๓๐๙ ไร่ และจะดำเน่นกัาร 

ติ่อเน้�องอ่กั ๑.๘๗ ล้านไร่ นอกัจากัน่� ได้เร่งรัดกัารป่้องกัันแกั้ไขป่ัญห้าไฟื้ป่่าและห้มอกัควัน โดยกัำห้นด 

แนวที่างกัารแก้ัไขปั่ญห้า ๓ มาติรกัาร ได้แก่ั มาติรกัารป้่องกัันกัารเกั่ดไฟื้ป่่า มาติรกัารป่ฏ่ิบัติ่กัารควบคุมไฟื้ป่่า 

และมาติรกัารแก้ัไขสถึานกัารณ์รุนแรงสู่ภาวะป่กัติ่ ส่งผู้ลให้้จุดความร้อนในพิ่้�นท่ี่�ป่่าอนุรักัษ์์ ป่่าสงวนแห้่งชาติ ่

พิ่้�นที่่�เกัษ์ติร และพิ่้�นที่่�ชุมชนในภาพิ่รวมที่ั�งป่ระเที่ศลดลงถึึงร้อยละ ๔๑

	 	 ๑.๑.๒	 หยุดิยั้งการับุกรัุกทำลายทรััพยากรัป่าไม้ ้ได้จับกัุมดำเน่นคด่กัับผูู้้กัระที่ำความผู้่ด โดยเฉพิ่าะ 

ผูู้้กัระที่ำความผู้่ดเป่็นขบวนกัาร กัลุ่มนายทีุ่น กัลุ่มอ่ที่ธ่พิ่ล ลาดติระเวนในบร่เวณพิ่้�นที่่�ล่อแห้ลมติามแนวเขติติ่ดติ่อ 

ระห้ว่างป่ระเที่ศ จัดติั�งจุดติรวจและจุดสกััดเพิ่้�อที่ำกัารติรวจค้นและจับกัุมกัารลำเล่ยงไม้และสัติว์ป่่าผู้่ดกัฎห้มาย 

อย่างเคร่งครัด สำรวจและจัดที่ำบัญช่ผูู้้ม่พิ่ฤติ่กัรรมเกั่�ยวข้องกัับกัารลักัลอบติัดไม้ที่ำลายป่่าเพิ่้�อดำเน่นกัารเฝั่้าระวัง 

ม่ให้้กัระที่ำความผู้่ด เร่งรัดกัารจับกัุมผูู้้บุกัรุกัป่่าไม้โดยจัดลำดับความเร่งด่วนกัับผูู้้บุกัรุกัรายให้ญ่เป่็นลำดับแรกั  

ควบคมุดแูลให้ม้ก่ัารป่ฏ่ิบต่ัิและบังคบัใชก้ัฎห้มายที่่�เก่ั�ยวข้องอยา่งเครง่ครดั กัรณผูู่้บ้กุัรกุัรายให้ม่เป่น็ป่ระชาชนผูู้้ยากัไร้  

มร่ายไดน้อ้ยและผูู้ไ้รท่้ี่�ด่นที่ำกัน่จะติอ้งดำเน่นกัารสอบสวนและพิ่ส่จูนท์ี่ราบเพิ่้�อกัำห้นดวธ่ก่ัารป่ฏิบั่ติท่่ี่�เห้มาะสมติอ่ไป่  

รวมที่ั�งให้้ภาคป่ระชาชนมส่่วนรว่มในกัารแจ้งขา่วสารและป่ระสานความร่วมมอ้ 

กัับส้�อมวลชนให้้ป่ระชาสัมพัิ่นธ์เผู้ยแพิ่ร่ข่าวสารกัารป้่องกัันกัารบุกัรุกั 

ติดัไมท้ี่ำลายป่า่อยา่งกัวา้งขวาง เพิ่้�อให้ส้งัคมชว่ยกันัติอ่ติา้นและห้ยดุยั�ง 

กัารบุกัรกุัติดัไมท้ี่ำลายป่่า รวมที่ั�งป่ระสานความร่วมมอ้จากัภาคเอกัชน  

ภาคป่ระชาชน และกัลุ่มจ่ติอาสาในกัารร่วมยับยั�งกัารบุกัรุกัที่ำลาย 

ที่รัพิ่ยากัรป่่าไม้



	 	 ๑.๑.๓	 สั่งเสัรัิม้การัม้่สั่ว์นรั่ว์ม้ในการัจััดิรัะบบการัดิูแลรัักษาทรััพยากรัป่าไม้้อย่างยั�งย่น โดยจัดติั�ง 

ป่่าห้มู่บ้านเพิ่่�มขึ�นและมอบให้้ห้มู่บ้านรับผู้่ดชอบดูแล ส่งเสร่มให้้ห้น่วยงานทัี่�งภาครัฐและเอกัชนเข้ามาม่ส่วนร่วม 

ให้ก้ัารสนบัสนนุกัารจดัติั�งและดแูลป่า่ชมุชนให้ค้รบที่กุัแห้ง่ จดัติั�งอาสาสมคัรในห้มูบ่า้นที่่�มเ่ขติติด่ติอ่พิ่้�นที่่�ป่า่ที่ำห้นา้ที่่� 

ดแูลรักัษ์าป่า่ให้ค้รอบคลุมพ้ิ่�นที่่�ป่า่ ติรวจสอบและต่ิดติามโครงกัารป่ลูกัป่า่และฟื้้�นฟูื้ที่รัพิ่ยากัรธรรมชาต่ิเพิ่้�อให้ม้ั�นใจว่า 

กัารป่ลูกัป่่าและฟื้้�นฟูื้สภาพิ่ป่่าไม้ได้ผู้ลติามวัติถึุป่ระสงค์ และห้ากัพิ่บว่าม่ป่ระเด็นป่ัญห้าให้้เร่งดำเน่นกัารแก้ัไข 

เพิ่้�อให้้ป่่าที่่�ป่ลูกัเจร่ญเต่ิบโติและฟื้้�นฟูื้สู่สภาพิ่ป่่าธรรมชาต่ิโดยเร็ว รวมที่ั�งแสวงห้าความร่วมม้อและสนับสนุน 

จากัห้นว่ยงานที่ั�งภาครฐั ป่ระชาชน และเอกัชนในกัารเพิ่่�มและพิ่ฒันาพิ่้�นที่่�สเ่ขย่วในเขติเมอ้งและห้มูบ่า้น นอกัจากัน่�  

ได้ดำเน่นโครังการัป่าในเม้่อง	 “สัว์นป่าปรัะชุารััฐ” ป่รับป่รุงโครงสร้างพิ่้�นฐานภายในสวนพิ่ฤกัษ์ศาสติร์ 

และสวนรกุัขชาติใ่ห้อ้ยูใ่นรปู่แบบป่า่ในเมอ้ง พิ่รอ้มที่ั�งรว่มมอ้กับัที่อ้งถึ่�น/ชมุชนในกัารดำเนน่กัารเพิ่่�มพิ่้�นที่่�ป่ลกูัติน้ไม ้

ที่่�ติั�งอยูใ่นเมอ้งห้รอ้ใกัลเ้มอ้ง เพิ่้�อเพิ่่�มเป่น็พิ่้�นที่่�สาธารณะให้ป้่ระชาชน นกััเรย่น นกััศกึัษ์า สามารถึเขา้ไป่ใชป้่ระโยชน ์

เป่น็สถึานที่่�พิ่กััผู้อ่นห้ยอ่นใจ/ออกักัำลงักัาย ติลอดจนเป่น็แห้ลง่ศกึัษ์าที่างธรรมชาติแ่ละแห้ลง่เรย่นรูร้ะบบนเ่วศวท่ี่ยา 

ป่่าไม้ที่่�ครอบคลุมพิ่้�นที่่�ที่ั�วป่ระเที่ศ ซ้ึ�งจะช่วยลดความเห้ล้�อมล�ำในกัารเข้าถึึงกัารบร่กัารและกัารใช้ป่ระโยชน์ 

จากัที่รัพิ่ยากัรธรรมชาติ่ของป่ระชาชน และส่งเสร่มกัารม่ส่วนร่วมในกัารรักัษ์าพิ่้�นที่่�ส่เข่ยวในเขติเม้องอย่างยั�งย้น 

	 	 ๑.๑.๔	 สั่งเสัรัิม้ให้คนอยู่กับป่าพ่�งพากันอย่างม่้คว์าม้สัุข โดยสนับสนุนและขยายผู้ลกัารดำเน่นกัาร 

พิ่ัฒนาติามแนวที่างพิ่ระราชดำร่และโครงกัารอันเน้�องมาจากัพิ่ระราชดำร่ในกัารดูแลรักัษ์าที่รัพิ่ยากัรป่่าไม้  

ดูแลป่ระชาชนและชุมชนในพิ่้�นที่่�ป่่าและพิ่้�นที่่�รอบป่่าให้้ม่พิ่ออยู่ พิ่อกั่น พิ่อใช้ และม่คุณภาพิ่ช่ว่ติที่่�ด่ ม่ความสุข 

เกั้�อกัูลกัันระห้ว่างป่่ากัับคนอย่างยั�งย้น จัดที่ำโครงกัารเสร่มรายได้ให้้กัับป่ระชาชนที่่�อยู่ในพิ่้�นที่่�ป่่าและพิ่้�นที่่�รอบป่่า  

เช่น โครงกัารที่่องเที่่�ยวเช่งอนุรักัษ์์ธรรมชาต่ิ โครงกัารอุที่ยานแห้่งชาติ่ส่เข่ยว โครงกัารเส้นที่างศึกัษ์าธรรมชาต่ิ 

โครงกัารพิ่ัฒนาชุมชนในเขติรักัษ์าพิ่ันธุ์สัติว์ป่่าและอุที่ยานแห้่งชาติ่ จังห้วัดกัาญจนบุร่ และโครงกัารป่่าสมุนไพิ่ร  

รวมที่ั�งนำห้ลักัป่รัชญาของเศรษ์ฐกั่จพิ่อเพิ่่ยงมาเป็่นห้ลักัในกัารพัิ่ฒนาโครงสร้างความเป็่นอยู่และรายได้ให้้สามารถึ 

พิ่ึ�งพิ่าตินเองได้ โดยส่งเสร่มให้้ม่ว่สาห้กั่จชุมชนและระบบสห้กัรณ์ให้้กัับห้มู่บ้านในพิ่้�นที่่�ป่่าและพิ่้�นที่่�รอบป่่า 

	 	 ๑.๑.๕	 ดิำเนินคดิ่การักรัะทำผิดิกฎหม้ายเก่�ยว์กับการัป่าไม้้ ได้ม่กัารดำเน่นคด่บุกัรุกัป่่า  

จำนวน ๑,๖๐๒ คด่ จับกัุมผูู้้ติ้องห้า ๓๔๐ คน เน้�อที่่� ๑๙,๖๓๒.๔๙ ไร่ และคด่ไม้ของกัลาง จำนวนคด่ ๑,๑๓๐ คด ่

จับกัุมผูู้้ติ้องห้า ๖๔๘ คน 

	 	 ๑.๑.๖	 สั่งเสัริัม้และผลักดัินให้การัอนุรัักษ์ทรััพยากรัธรัรัม้ชุาติ	 ป่าไม้้	 และสััตว์์ป่า	 เป็นไปตาม้	

ม้าตรัฐานสัากลภายใต้อนุสััญญาและข้อตกลงรัะหว่์างปรัะเทศ โดยนำเสนอพิ่้�นท่ี่�กัลุ่มป่่าแกั่งกัระจาน  

เน้�อที่่�  ๒,๕๕๕,๘๗๕ ไร่ ซ้ึ�งม่ความอุดมสมบูรณ์ด้านที่รัพิ่ยากัรธรรมชาต่ิ เป็่นแห้ล่งถ่ึ�นอาศัยท่ี่�สำคัญ 

ของชน่ดพัิ่นธุ์สัติว์ป่่าที่่�เส่�ยงสูญพิ่ันธุ์และถูึกัคุกัคาม เช่น จระเข้น�ำจ้ด ช้างป่่า และเส้อโคร่ง ที่ำให้้คณะกัรรมกัาร 

มรดกัโลกัได้ม่มติ่ให้้กัลุ่มป่่าแกั่งกัระจานได้รับกัารขึ�นที่ะเบ่ยนเป่็นแห้ล่งมรดกัโลกัที่างธรรมชาติ่ แห้่งท่ี่� ๓  

ของป่ระเที่ศไที่ย และนำเสนอพิ่้�นท่ี่�ดอยเช่ยงดาว ขนาดเน้�อที่่� ๕๓๖,๙๓๑ ไร่ ซึ้�งม่เอกัลักัษ์ณ์สำคัญ ได้แกั่  

ลักัษ์ณะภูม่ป่ระเที่ศเขาห้่นปู่น สังคมพิ่้ชแบบกัึ�งอัลไพิ่น์ ม่ชน่ดพัิ่นธุ์ สัติว์ป่่าห้ายากัและใกัล้สูญพิ่ันธุ์ เช่น 

เล่ยงผู้า กัวางผู้า รวมถึึงความห้ลากัห้ลายที่างวัฒนธรรมของกัลุ่มคนที่่�อาศัยอยู่ในพิ่้�นที่่�ซ้ึ�งติ่างม่ความผูู้กัพัิ่น 

กัับดอยห้ลวงเช่ยงดาว จนได้รับกัารป่ระกัาศรับรองโดยองค์กัารยูเนสโกั 

ให้้เป่็นพิ่้�นที่่�สงวนช่วมณฑล นอกัจากัน่� แห้ล่งอนุรักัษ์์ที่ะเลอันดามัน 

ซึ้�งครอบคลมุเน้�อที่่�ที่ั�งที่างบกัและที่างที่ะเลรวม ๗๒๔,๓๗๕ ไร ่ไดถู้ึกับรรจุ

เขา้สูบั่ญชร่ายช้�อเบ้�องติน้ (Tentative List) ของศนูยม์รดกัโลกั เพิ่้�อผู้ลักัดัน 

ให้้ได้รับกัารป่ระกัาศขึ�นที่ะเบ่ยนเป่็นมรดกัโลกัที่างธรรมชาติ่ติ่อไป่ 

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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	 ๑.๒	 การัอนุรัักษ์และบรัิหารัจััดิการัสััตว์์ป่า

	 	 ๑.๒.๑	 แก้ไขป่ญหาชุ้างป่าออกนอกพ่้น ท่�  โดยจัดกัารพิ่้�นที่่�ป่่ าอนุรักัษ์์  ฟื้้�นฟืู้แห้ล่ งน� ำ 

และแห้ล่งอาห้าร ดว้ยกัารป่ลูกัพิ่ช้ที่่�เป็่นอาห้ารช้าง/สัติว์ป่า่ ๑๘,๔๗๘ ไร่ ทีุ่ง่ห้ญ้า ๓๙,๖๑๐ ไร่ และป่รับป่รุงแห้ล่งน�ำ 

จำนวน ๗๓๗ แห้่ง ฝั่ายชะลอน�ำ จำนวน ๑๐๙ ฝั่าย ที่ำโป่่งเที่่ยม จำนวน ๓,๓๐๘ แห้่ง สนับสนุนกัารสร้างคูกัันช้าง 

๖๔๗ กั่โลเมติร สร้างรั�วไฟื้ฟื้้า ๑๑๗ กั่โลเมติร คอนกัร่ติกัึ�งถึาวร ๒๑๒.๒๖ กั่โลเมติร รวมถึึงสร้างเคร้อข่ายชุมชน 

เพ้ิ่�อป่้องกัันเฝั่้าระวังช้างป่่า ๑๙๐ เคร้อข่าย และช่วยเห้ล้อเย่ยวยาโดยกัองทีุ่นช่วยเห้ล้ออาห้ารช้างป่่า 

แห้่งป่ระเที่ศไที่ย รวมที่ั�งส่�น ๗.๒๙ ล้านบาที่ โดยกัารดำเน่นกัารแกั้ไขป่ัญห้าช้างป่่าออกันอกัพิ่้�นที่่�ม่กัารดำเน่นงาน 

ภายใต้ิโครงกัารพัิ่ชรสธุาคชานุรกััษ์์ ซ้ึ�งมว่ตัิถึปุ่ระสงค์เพิ่้�อสบ้สาน รกััษ์า และต่ิอยอดแนวพิ่ระราชดำร่พิ่ระบาที่สมเด็จ 

พิ่ระบรมชนกัาธ่เบศร มห้าภมูพ่ิ่ลอดลุยเดชมห้าราช บรมนาถึบพิ่ต่ิร และสมเดจ็พิ่ระนางเจา้สร่ก่ัต่ิ่� พิ่ระบรมราชน่น่าถึ  

พิ่ระบรมราชชนน่พิ่ันป่ีห้ลวง ในกัารแกั้ไขป่ัญห้ากัารอยู่ร่วมกัันระห้ว่างคนกัับช้างป่่า 

	 	 ๑.๒.๒	 จััดิการัคว์าม้ขัดิแย้งรัะหว่์างคนกับเสั่อโคร่ัง โดยกัารบร่ห้ารจัดกัารความขัดแย้ง 

กัารจัดกัารปั่ญห้าอย่างม่ส่วนร่วม กัารจัดกัารข้อมูลและกัารใช้ป่ระโยชน์ที่่�ด่นในพ้ิ่�นท่ี่� และกัารสร้างจ่ติสำนึกั 

ของชุมชนในกัารอยู่ร่วมกัับเส้อโคร่ง

	 	 ๑.๒.๓	 แก้ไขป่ญหาลิงในพ่้นท่� ชุุม้ชุน ได้ดำเน่นกัารสำรวจป่ระชากัรล่งเพิ่้�อเป่็นฐานข้อมูล  

จัดที่ำคู่ม้อแนวที่างป่ฏิ่บัติ่ในกัารจัดกัารป่ัญห้าล่งเผู้ยแพิ่ร่ให้้ห้น่วยงานป่กัครองส่วนที่้องถึ่�นที่่�ม่ป่ัญห้าล่ง ๕๑ จังห้วัด 

จำนวน ๒,๕๐๐ เล่ม และที่ำห้มันล่งแล้วที่ั�งส่�น ๑๖,๙๘๓ ติัว รวมที่ั�งจัดติั�งห้น่วยป่ฏิ่บัติ่กัารเคล้�อนที่่�เร็วในกัารแกั้ไข

ป่ัญห้าล่ง จำนวน ๗ ห้น่วย รับผู้่ดชอบ ๑๐ พิ่้�นที่่�ที่่�ป่ระสบป่ัญห้าล่งเร่งด่วน

๒.	 การัปรัับปรัุงรัะบบท่�ดิินทำกินและลดิคว์าม้เหล่�อม้ล้ำดิ้านการัถื่อครัองท่�ดิิน

	 ๒.๑	 การัจััดิท่�ดิินทำกินให้ชุุม้ชุนตาม้นโยบายรััฐบาล โดยได้จัดสรรท่ี่�ด่นที่ำก่ันและท่ี่�อยู่อาศัย 

ให้้แก่ัราษ์ฎรที่่�ยากัไร้และเกัษ์ติรกัรติามห้ลักักัารของคณะกัรรมกัารนโยบายที่่�ด่นแห่้งชาติ่ (คที่ช.) ป่ัจจุบัน  

ดำเน่นกัารออกัห้นังส้ออนุญาติแล้วใน ๓๕๖ พิ่้�นที่่�  ๖๕ จังห้วัด เน้�อที่่�  ๑.๑๒ ล้านไร่ จัดคนลงพิ่้�นที่่�  

จำนวน ๗๓,๘๐๙ ราย ใน ๓๓๑ พิ่้�นที่่� ๖๗ จังห้วัด เน้�อที่่� ๕๐๑,๔๕๗ ไร่ และส่งเสร่มและพิ่ัฒนาอาช่พิ่ 

ใน ๒๔๗ พิ่้�นที่่� ๖๕ จังห้วัด เน้�อที่่� ๓๒๗,๙๗๖ ไร่ รวมทัี่�งได้ดำเน่นกัารมอบสมุดป่ระจำตัิวผูู้้ท่ี่�ได้รับกัารคัดเล้อกั 

กัารจัดที่่�ด่นที่ำกั่น จำนวน ๕๕,๕๘๙ เล่ม ใน ๕๓ จังห้วัด และจัดติั�งสห้กัรณ์/กัลุ่มเกัษ์ติรกัร ในพ้ิ่�นที่่� คที่ช.  

จำนวน ๙๘ แห้่ง 

	 ๒.๒	 การัส่ังเสัริัม้และพัฒนาอาชุ่พ เพ้ิ่�อแก้ัไขปั่ญห้าที่่�ด่นที่ำกั่นของเกัษ์ติรกัร โดยกัารส่งเสร่มและพัิ่ฒนา 

อาช่พิ่กัารเกัษ์ติรให้้เกัษ์ติรกัร/สมาช่กัสห้กัรณ์/กัลุ่มเกัษ์ติรกัร จำนวน ๗,๐๕๖ ราย ใน ๓๑ พิ่้�นที่่� ถึ่ายที่อดความรู ้

เที่คโนโลย่กัารผู้ล่ติพิ่้ชที่่�เห้มาะสมกัับศักัยภาพิ่ของพิ่้�นที่่�แกั่เกัษ์ติรกัร จำนวน ๑,๓๖๓ ราย ถึ่ายที่อดองค์ความรู ้

และเที่คโนโลย่กัารเล่�ยงไก่ัพิ่้�นเม้อง สุกัรช่วภาพิ่ โคเน้�อ และกัารป่ลูกัพิ่้ชอาห้ารสัติว์ จำนวน ๕๑๘ ราย ส่งเสร่ม 

และพิ่ัฒนาอาช่พิ่ป่ระมงเพิ่้� อแกั้ ไขป่ัญห้าท่ี่�ด่นที่ำกั่น 

ให้้ กัับเกัษ์ติรกัรภายใติ้กัารจัดสรรที่่�ด่นให้้กัับผูู้้ยากัไร้  

โดยคดัเล้อกัเกัษ์ติรกัร จำนวน ๑,๙๕๐ ราย เพิ่้�อส่งเสรม่ความรู ้

และสนับสนุนป่ัจจัยกัารผู้ล่ติ รวมถึึงและพิ่ัฒนาอาช่พิ่ 

เกัษ์ติรกัรรม จำนวน ๓๐๐ ราย นอกัจากัน่� ได้ส่งเสร่ม 

และพิ่ัฒนาอาช่พิ่ให้้แกั่ผูู้้ที่่�ได้รับกัารจัดที่่�ด่นที่ำกั่นให้้ชุมชน 

ห้ร้อที่่�อยู่อาศัย เช่น ส่งเสร่มกัารป่รับป่รุงคุณภาพิ่ด่น 
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และจัดที่ำระบบอนุรกััษ์ด์น่และน�ำให้แ้ก่ัเกัษ์ติรกัร จำนวน ๔,๐๓๒ ราย รวมถึงึเที่คโนโลยก่ัารจัดกัารฟื้าร์ม กัารเพิ่่�มผู้ลผู้ลต่ิ  

และกัารติลาด จำนวน ๔๘๐ ราย และส่งเสร่มองค์ความรู้ด้านกัารเพิ่าะเล่�ยงสัติว์น�ำ จำนวน ๑,๕๖๑ ราย รวมที่ั�งจัดอบรม 

ให้้ความรู้เกั่�ยวกัับกัารสร้างความเข้มแข็งของสห้กัรณ์และกัารเพิ่่�มมูลค่าของส่นค้าที่างกัารเกัษ์ติร จำนวน ๓๐๐ ราย 

๓.	 การัสั่งเสัรัิม้การับรัิหารัจััดิการัน้ำทั้งรัะบบ	แหล่งน้ำชุุม้ชุน	และทะเล

	 ๓.๑	 การัขับเคล่�อนแผนแม้่บทการับรัิหารัจััดิการัทรััพยากรัน้ำ	 ๒๐	 ปี	 (พ.ศ.	 ๒๕๖๑-๒๕๘๐)		

มผู่้ลกัารดำเนน่งานติั�งแต่ิป่ ี๒๕๖๑ ได้แก่ั กัารพัิ่ฒนาด้านแห้ล่งน�ำครอบคลุมพ้ิ่�นที่่� ๗๖ จงัห้วัด โดยเน้นกัารพัิ่ฒนาโครงกัาร 

เพิ่้�อกัารจัดกัารน�ำอุป่โภคบร่โภค กัารสร้างความมั�นคงของน�ำภาคกัารผู้ล่ติ และกัารจัดกัารน�ำท่ี่วมและอุที่กัภัย  

ได้ม่กัารพิ่ัฒนาระบบป่ระป่าเม้อง กัารขยายเขติเพิ่่�มเขติจำห้น่ายน�ำ และกัารเพิ่่�มป่ระส่ที่ธ่ภาพิ่ระบบป่ระป่าห้มู่บ้าน  

จำนวน ๔,๙๗๓ แห้่ง ที่ำให้้ป่ระชาชนสามารถึเข้าถึึงน�ำป่ระป่าได้ จำนวน ๗๖,๕๔๙ ครัวเร้อน สำห้รับกัารพิ่ัฒนา 

และจั ดห้าแห้ล่ งน� ำที่ั� ง ในพิ่้� น ท่ี่� ชลป่ระที่านและนอกัเขติชลป่ระที่าน สามารถึ เพิ่่� มป่ร่ มาณน� ำ ได้  

จำนวน ๑,๑๘๙ ล้านลูกับาศกั์เมติร ม่พิ่้�นท่ี่�รับป่ระโยชน์ จำนวน ๑.๙๑ ล้านไร่ และป่ระชาชนได้รับป่ระโยชน์  

จำนวน ๒.๖๗ ล้านครัวเร้อน 

	 ๓.๒	 การัดิำเนนิการัใหป้รัะชุาชุนและเกษตรักรัเขา้ถืง่แหลง่นำ้อยา่งเพย่งพอและทั�ว์ถืง่ โดยจดัห้าแห้ลง่น�ำ 

ติ้นทีุ่นเพิ่้�อกัารอุป่โภคบร่โภคสนับสนุนภาคกัารผู้ล่ติและรักัษ์าระบบน่เวศ ดำเน่นกัารเพิ่่�มป่ระส่ที่ธ่ภาพิ่แห้ล่งน�ำ 

เพ้ิ่�อเก็ับกักััน�ำในฤดูฝั่น (เพิ่่�มน�ำต้ินที่นุ) และระบบกัระจายน�ำ โดยสามารถึดำเนน่กัารจัดห้าน�ำบาดาลเพิ่้�อแกัไ้ขป่ญัห้า 

ความเด้อดร้อนของป่ระชาชนให้้ม่น�ำเพิ่้�อกัารอุป่โภคบร่โภค จำนวน ๒,๕๐๗ แห่้ง และสามารถึเพิ่่�มป่ร่มาณ 

น�ำติน้ที่นุไดไ้มน่อ้ยกัว่า ๑๑๔.๔๑๕๒ ลา้นลกูับาศก์ัเมติรต่ิอป่ ีป่ระชาชนได้รบัป่ระโยชน์มากักัว่า ๓๙๒,๐๐๒ ครัวเร้อน

	 ๓.๓	 การัสั่งเสัรัิม้การับรัิหารัจััดิการัน้ำทั้งรัะบบ	โดยดำเน่นกัาร ดังน่�

		 	 ๓.๓.๑	 ดิำเนินการัป้องกันและแก้ไขป่ญหาภัยแล้ง โดยเติร่ยมความพิ่ร้อมในกัารป้่องกััน/บรรเที่า 

ภาวะน�ำแลง้ ไดแ้กั ่กัารจดัติั�งศูนย์ป่ฏิบ่ตัิก่ัารดา้นกัารป้่องกันั/บรรเที่าภาวะน�ำแลง้ กัารจดัที่ำแผู้นป่ฏิบ่ตัิก่ัารในภาวะน�ำแลง้ 

กัารเติร่ยมกัารด้านแห้ล่งน�ำผู้่วด่น ป่ระกัอบด้วย อ่างเก็ับน�ำ จำนวน ๓๙๘ แห่้ง และฝั่าย จำนวน ๘๒๓ แห่้ง  

กัารเติร่ยมกัารด้านอุป่กัรณ์และเคร้�องม้อ และกัารเติร่ยมกัารด้านบุคลากัร รวมที่ั�งกัารจัดที่ำโครงกัารจัดห้า 

แห้ล่งน�ำบาดาล ป่ระกัอบด้วย (๑) จััดิหาน้ำบาดิาลเพ่�อการัอุปโภคบรัิโภค ดำเน่นกัารแล้วเสร็จ จำนวน ๓๔๑ แห้่ง  

(๒) จััดิหาน้ำบาดิาลเพ่�อการัเกษตรั ดำเน่นกัารแล้วเสร็จ จำนวน ๕๙๓ แห่้ง โดยปั่จจุบันสามารถึเพิ่่�มป่ร่มาณ 

น�ำติ้นทีุ่นไม่น้อยกัว่า ๑๘.๒๔๑ ล้านลูกับาศกั์เมติรติ่อป่ี ป่ระชาชนได้รับป่ระโยชน์มากักัว่า ๓,๕๑๔ ครัวเร้อน  

ครอบคลุมพ้ิ่�นเกัษ์ติรกัรรมนอกัเขติชลป่ระที่านมากักัว่า ๔๑,๕๘๐ ไร่ (๓) อนุรัักษ์และฟื้้�นฟูื้แหล่งน้ำบาดิาล  

โดยกัารกั่อสร้างระบบเติ่มน�ำใติ้ด่นระดับติ้�น ดำเน่นกัารแล้วเสร็จ จำนวน ๑,๐๔๙ แห้่ง สามารถึเพิ่่�มเติ่มป่ร่มาณน�ำ 

ลงสูใ่ติด้น่ไดป้่ระมาณ ๕.๗๕๕ ลา้นลกูับาศกัเ์มติรติอ่ป่ ีและ (๔) โครังการัจัดัิหานำ้บาดิาลขนาดิใหญแ่กป้ญ่หาภยัแลง้	

ท่ี่�พิ่ระบาที่สมเดจ็พิ่ระเจา้อยูหั่้วที่รงพิ่ระกัรุณาโป่รดเกัล้าโป่รดกัระห้ม่อมรบั  

จำนวน ๑๕ โครงกัาร ครอบคลมุ ๑๑ จงัห้วดั ไว้เป่น็โครงกัารอนัเน้�องมาจากั 

พิ่ระราชดำรเ่พิ่้�อบรรเที่าความเดอ้ดร้อนแกัร่าษ์ฎรจากัภาวะวก่ัฤติภัยแลง้  

ป่ัจจุบันดำเน่นกัารแล้วเสร็จสามารถึเพิ่่�มป่ร่มาณน�ำต้ินทุี่นได้  

๑๐.๗๓ ล้านลูกับาศกั์เมติรติ่อป่ี พิ่้�นที่่�ได้รับป่ระโยชน์ ๒๖๑,๔๙๔ ไร่  

ป่ระชาชนได้รับป่ระโยชน์ ๙๖,๒๗๒ ราย ๒๙,๐๑๑ ครัวเร้อน

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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	 	 ๓.๓.๒	 ก่อสัรั้างชุลปรัะทานขนาดิใหญ่	ป่ระกัอบด้วย 

โครังการั จัังหว์ัดิ

(๑)   เพิ่่�มป่ร่มาณน�ำในอ่างเกั็บน�ำ เข้�อนแม่กัวงอุดมธารา เช่ยงให้ม่

(๒)   อ่างเกั็บน�ำคลองโพิ่ล้ ระยอง

(๓)   เข้�อนที่ดน�ำผู้าจุกั อุติรด่ติถึ์

(๔)   อ่างเกั็บน�ำคลองห้ลวง ชลบุร่

(๕)   ห้้วยโสมงอันเน้�องมาจากัพิ่ระราชดำร่ ป่ราจ่นบุร่

(๖)   อ่างเกั็บน�ำห้้วยน�ำร่อันเน้�องมาจากัพิ่ระราชดำร่ อุติรด่ติถึ์

(๗)   อ่างเกั็บน�ำน�ำป่ี�อันเน้�องมาจากัพิ่รพิ่ะราชดำร่ พิ่ะเยา

(๘)   ป่ระติูระบายน�ำศร่สองรักั เลย

(๙)   พิ่ัฒนาลุ่มน�ำห้้วยห้ลวงติอนล่าง ห้นองคาย

(๑๐) อ่างเกั็บน�ำห้้วยกัรอกัเค่ยน ฉะเช่งเที่รา

(๑๑) อ่างเกั็บน�ำลำสะพิุ่งอันเน้�องมาจากัพิ่ระราชดำร่ ชัยภูม่

(๑๒) ป่ระติูระบายน�ำบ้านกั่อพิ่ร้อมระบบส่งน�ำ สกัลนคร

(๑๓) อ่างเกั็บน�ำลำน�ำช่อันเน้�องมาจากัพิ่ระราชดำร่ ชัยภูม่

  ๓.๓.๓	 ปรัับปรัุงงานชุลปรัะทานและการับรัิหารัจััดิการัน้ำ เพิ่้�อเพิ่่�มป่ระส่ที่ธ่ภาพิ่ระบบชลป่ระที่าน 

และกัารบร่ห้ารจัดกัารน�ำในพ้ิ่�นที่่�ชลป่ระที่าน โดยซ่้อมแซ้ม/ป่รับป่รุงงานชลป่ระที่าน ม่พิ่้�นที่่�ชลป่ระที่านได้รับ 

กัารป่รับป่รุง จำนวน ๖๙๔,๑๖๐ ไร่ ๓๕๙ รายกัาร ม่ผู้ลกัารดำเน่นงาน ค่ดเป่็นร้อยละ ๔๘.๓๘ รวมที่ั�งซ้่อมแซ้ม 

และขุดลอกัระบบส่งน�ำ ระบายน�ำชลป่ระที่านเพ้ิ่�อสนับสนุนกัารบร่ห้ารจัดกัารน�ำให้้เป็่นไป่อย่างม่ป่ระส่ที่ธ่ภาพิ่ 

และที่ั�วถึึง ม่ผู้ลกัารดำเน่นงานค่ดเป่็นร้อยละ ๗๓.๐๙ 

	 	 ๓.๓.๔	 จััดิหาแหล่งน้ำและเพิ�ม้พ่้นท่�ชุลปรัะทาน โดยกั่อสร้างโครงกัารชลป่ระที่านขนาดกัลาง 

กั่อสร้างแห้ล่งน�ำและระบบส่งน�ำขนาดเล็กัในพิ่้�นที่่�ชุมชน/ชนบที่ กั่อสร้างโครงกัารแกั้มล่งติลอดจนศึกัษ์า สำรวจ 

ออกัแบบ และจัดห้าที่่�ด่น ม่ป่ร่มาติรเกั็บกัักัเพิ่่�มขึ�น จำนวน ๔๗.๗๒ ล้านลูกับาศกั์เมติร พิ่้�นที่่�ชลป่ระที่านเพิ่่�มขึ�น  

จำนวน ๑๒๑,๕๕๕ ไร่ ม่ผู้ลกัารดำเน่นงานค่ดเป่็นร้อยละ ๕๑.๙๒ 

	 	 ๓.๓.๕	 ปรัับปรัุงท่อเพ่�อลดิน้ำสัูญเสั่ย โดยในปี่งบป่ระมาณ พิ่.ศ. ๒๕๖๔ (ตุิลาคม ๒๕๖๓- 

ธันวาคม ๒๕๖๔) ดำเน่นกัารได้ จำนวน ๑,๐๘๗.๓๖๗ ก่ัโลเมติร ค่ดเป่็นร้อยละ ๙๐.๖๑ ป่รับป่รุงท่ี่อจ่ายน�ำ 

เพิ่้�อลดน�ำสูญเส่ย ระยะที่างสะสม จำนวน ๕๑๘.๑๖๗ กั่โลเมติร ค่ดเป่็นร้อยละ ๔๓

	 	 ๓.๓.๖	 จััดิการัคณุภาพน้ำ โดยจดัที่ำป่ระติรูะบายน�ำ ป่รบัป่รงุคนักัั�นน�ำ กัอ่สรา้งสถึานส่บูน�ำและป่ระตูิ

ระบายน�ำ ม่พิ่้�นที่่�ได้รับป่ระโยชน์ จำนวน ๓๑๕,๑๙๕ ไร่ ม่ผู้ลกัารดำเน่นงานในภาพิ่รวม ค่ดเป่็นร้อยละ ๑๗.๕๓ 

	 	 ๓.๓.๗	 เพิ�ม้ปรัะสิัทธิภาพการัเต่อนภัย

ให้ครัอบคลุม้ทุกพ่้นท่�เสั่�ยงและชุ่ว์ยเหล่อปรัะชุาชุน  

ได้ดำเน่นโครงกัารติ่ดติั�งระบบเติ้อนภัยล่วงห้น้า (Early 

Warning) สำห้รับพิ่้�นที่่�เส่�ยงอทุี่กัภยัดน่ถึล่มในพิ่้�นที่่�ลาดชนั 

ติิดติั�งระบบเติือนภััยพ่�นท่�เสิ่่�ยง
๑,๗๙๖ สถานีี 
๕,๔๙๓ หมู่่�บ้้านี
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และพ้ิ่�นที่่�ราบเชง่เขา โดยได้ต่ิดตัิ�งระบบเต้ิอนภยั จำนวน ๑,๗๙๖ สถึาน ่๕,๔๙๓ ห้มูบ้่าน รวมที่ั�งได้ชว่ยเห้ลอ้ป่ระชาชน

ในกัารแกั้ไขและบรรเที่าป่ัญห้าภาวะน�ำแล้งและน�ำที่่วม โดยให้การัชุ่ว์ยเหล่อในเรั่�องภาว์ะน้ำแล้ง ใน ๓๔ จังห้วัด  

มป่่รม่าณกัารสบูน�ำ จำนวน ๒๓.๓๗ ลา้นลกูับาศก์ัเมติร แจกัจา่ยน�ำสะอาด จำนวน ๔.๒๓ ลา้นลต่ิร และแจกัจา่ยน�ำด้�ม 

บรรจขุวด จำนวน ๑๘,๑๘๘ ขวด มป่่ระชาชนไดร้บักัารชว่ยเห้ลอ้ดา้นน�ำอปุ่โภคบรโ่ภค จำนวน ๓๕๑,๘๓๑ ครวัเรอ้น  

๑,๑๑๓,๓๘๒ ราย และช่วยเห้ล้อพิ่้�นที่่�กัารเกัษ์ติร จำนวน ๕๐,๙๒๕ ไร่ และให้การัชุ่ว์ยเหล่อในเรั่�องภาว์ะน้ำท่ว์ม้  

ใน ๓๗ จังห้วัด ม่ป่ร่มาณกัารสูบน�ำ จำนวน ๔๕.๗๖ ล้านลูกับาศกั์เมติร แจกัจ่ายน�ำสะอาด จำนวน ๓๖,๐๐๐ ล่ติร 

แจกัจ่ายน�ำด้�มบรรจุขวด จำนวนรวม ๓๕,๖๗๐ ขวด ม่ป่ระชาชนได้รับกัารช่วยเห้ล้อด้านน�ำอุป่โภคบร่โภค  

จำนวน ๔๙,๓๒๙ ครัวเร้อน ๑๖๗,๕๔๖ ราย และช่วยเห้ล้อพิ่้�นที่่�กัารเกัษ์ติร จำนวน ๑๔๙,๓๕๙ ไร่  

	 	 ๓.๓.๘	 จัดัิการัอุทกภัยโดิยอาศัยชุมุ้ชุนเป็นฐาน	(Community-Based	Flood	Management:	CBFM)		

โดยให้้ภาคป่ระชาชนในพิ่้�นที่่�เส่�ยงอุที่กัภัย ๑๔ จังห้วัด ๒๐ อำเภอ เข้ามาม่ส่วนร่วมติั�งแติ่กัารป่ระเม่นความเส่�ยง 

กัารวางแผู้นจัดกัารอุที่กัภัยในชุมชนที่่�เป่็นพิ่้�นที่่�เส่�ยงอุที่กัภัย กัารเติร่ยมความพิ่ร้อมในกัารเผู้ช่ญสถึานกัารณ์ฉุกัเฉ่น 

และกัารฟื้้�นฟืู้ห้ลังเกั่ดอุที่กัภัย รวมถึึงลักัษ์ณะโครงสร้างที่างสังคมของชุมชนในพิ่้�นที่่� ๑๔ จังห้วัด ๒๐ อำเภอ 

๔.	 การัสัร้ัางคว์าม้ม้ั�นคงของฐานทรััพยากรัแร่ั	 และทรััพยากรัทางทะเลและชุายฝ่ั่�ง	
เพ่�อการัพัฒนาปรัะเทศและเพิ�ม้ข่ดิคว์าม้สัาม้ารัถืในการัแข่งขัน	

	 ๔.๑	 การับรัิหารัจััดิการัเพ่�อสัรั้างคว์าม้ม้ั�นคงของฐานทรััพยากรัแรั่	ม่กัารดำเน่นโครงกัาร ได้แกั่

	 	 ๔.๑.๑	 ปฏิิรัูปการับรัิหารัจััดิการัทรััพยากรัแรั ่ได้ดำเน่นกัารสำรวจ เกั็บข้อมูล รวมที่ั�งป่รับป่รุงข้อมูล 

พิ่้�นที่่�ศักัยภาพิ่แร่ รวม ๒๒ จังห้วัด และป่รับป่รุงพิ่้�นที่่�ศักัยภาพิ่แร่แล้วเสร็จ ๓๖ จังห้วัด ม่เน้�อที่่�รวม ๒.๔๕ ล้านไร ่

และสามารถึกัำห้นดพ้ิ่�นที่่�ที่่�ม่ศักัยภาพิ่ในกัารที่ำเห้ม้อง ม่เน้�อท่ี่�รวม ๑.๕๐ ล้านไร่ นอกัจากัน่� ได้เร่งรัดสำรวจ 

และจัดที่ำแผู้นที่่�ศักัยภาพิ่แร่ในพิ่้�นที่่�จังห้วัดเช่ยงราย และส่งเสร่มกัารม่ส่วนร่วมในกัารบร่ห้ารจัดกัารแร่  

โดยกัารสง่เสร่มกัารมส่ว่นรว่มในกัารจดัที่ำ (รา่ง) แผู้นแมบ่ที่กัารบรห่้ารจดักัารแร ่ฉบับท่ี่� ๒ ซึ้�งไดม้ก่ัารจดัป่ระชมุรบัฟื้งั 

ความค่ดเห็้นของผูู้้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ยต่ิอป่ระเด็นท่ี่�เป็่นสาระสำคัญ (Focus Group) และป่ระชุมเวท่ี่สาธารณะ 

(Public Hearing) 

	 	 ๔.๑.๒	 อนุรัั ก ษ์ม้รัดิกทางธรัณ่และอุทยานธรัณ่  

โดยดำเนน่กัารสำรวจ ป่ระเมน่ และจดัที่ำขอ้มลูแห้ลง่มรดกัธรณ ่๔ ภาค  

แล้วเสร็จ ๗๗ แห้่ง ในพิ่้�นที่่� ๒๖ จังห้วัด ที่ั�วป่ระเที่ศ ส่งเสร่มและพิ่ัฒนา 

อุที่ยานธรณ่ โดยสนับสนุนกัารป่ระเม่นซ้�ำเป่็นอุที่ยานธรณ่โลกัสติูล 

ของยเูนสโกั สนบัสนนุกัารป่ระเมน่ภาคสนามในพิ่้�นที่่�อทุี่ยานธรณโ่คราช  

เพิ่้�อรองรับกัารเป็่นอุที่ยานธรณ่โลกั ผู้ลักัดันอุที่ยานธรณ่ขอนแก่ัน  

เพิ่้�อสมัครขอรับรองเป็่นอุที่ยานธรณ่โลกัของยูเนสโกั จัดที่ำข้อมูล 

เพิ่้�อเติรย่มกัารยกัระดับอุที่ยานธรณใ่นพ้ิ่�นท่ี่�อุที่ยานธรณผู่้าชัน สามพัิ่นโบกั  

อทุี่ยานธรณ่เพิ่ชรบูรณ์ อทุี่ยานธรณ่ไม้กัลายเป็่นห้น่ติากั อทุี่ยานธรณชั่ยภูม่ 

และอุที่ยานธรณ่พุิ่ห้างนาค รวมที่ั�งสนับสนุนข้อมูลและกัำห้นด 

ขอบเขติพ้ิ่�นที่่�อุที่ยานธรณใ่นพ้ิ่�นที่่�จังห้วัดเชย่งราย ลำป่าง และกัาฬสน่ธุ ์ 

นอกัจากัน่� ยงัดำเน่นกัารสำรวจถึ�ำในพ้ิ่�นที่่�โครงกัารอนุรกััษ์พ์ิ่นัธกุัรรมพิ่ช้ 

อนัเน้�องมาจากัพิ่ระราชดำร ่สมเดจ็พิ่ระเที่พิ่รตัินราชสดุาฯ สยามบรมราชกัมุาร่ 

(อพิ่.สธ.) จังห้วัดกัาญจนบุร่ สำรวจศึกัษ์าแห้ล่งมรดกัธรณ่ป่ระเภที่ถึ�ำ 

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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เพิ่้�อกัารบร่ห้ารจัดกัารอย่างยั�งย้น ในพิ่้�นที่่�ระบบถึ�ำห้ลวง-ขุนน�ำนางนอน จังห้วัดเช่ยงราย ระบบถึ�ำภูผู้าเพิ่ชร 

จังห้วัดสติูล และระบบถึ�ำเขาช้างห้าย จังห้วัดติรัง และจัดที่ำฐานข้อมูลถึ�ำ จำนวน ๒๕๗ ถึ�ำ ในพิ่้�นที่่�จังห้วัดเช่ยงราย 

ลำป่าง กัาญจนบุร่ เพิ่ชรบุร่ ขอนแกั่น ระนอง และชุมพิ่ร 

	 ๔.๒	 การับรัหิารัจััดิการัทรัพัยากรัแรัเ่พ่�อการัพฒันาปรัะเทศและเพิ�ม้ขด่ิคว์าม้สัาม้ารัถืในการัแขง่ขนั ได้แกั่ 

 	 ๔.๒.๑	 สั่งเสัรัิม้อุตสัาหกรัรัม้เหม้่องแรั่และอุตสัาหกรัรัม้พ่้นฐานสัู่การัพัฒนาอย่างยั�งย่น		

   (๑) เฝั่า้ระวงัคณุภาพิ่ส่�งแวดลอ้มบรเ่วณพิ่้�นที่่�ป่ระกัอบกัาร โดยติรวจป่ระเมน่กัารป่ฏิบั่ต่ิติาม 

มาติรกัารป้่องกัันและแก้ัไขผู้ลกัระที่บส่�งแวดล้อมของผูู้้ป่ระกัอบกัารเห้ม้องแร่และให้้คำป่รึกัษ์าแนะนำกัารจัดกัาร 

ส่�งแวดล้อม จำนวน ๘๘ ราย และเฝั่้าระวังคุณภาพิ่ส่�งแวดล้อมบร่เวณพิ่้�นที่่�กัารที่ำเห้ม้องที่่�ม่ความอ่อนไห้ว 

ด้านส่�งแวดล้อม โดยติรวจวัดป่ร่มาณฝัุ่่นละอองในบรรยากัาศ ระดับเส่ยง และแรงสั�นสะเที่้อนบร่เวณชุมชนโดยรอบ 

พิ่้�นที่่�เห้ม้องแร่และโรงโม่ห้่น จำนวน ๑ พิ่้�นที่่� ในจังห้วัดเลย 

   (๒) พิ่ัฒนาและยกัระดับมาติรฐานสถึานป่ระกัอบกัารด้านแร่ โดยติรวจป่ระเม่นมาติรฐาน  

จำนวน ๙๗๘ ราย อบรมด้านวัติถุึระเบด่ (โครงกัารอบรมที่บที่วนความรูเ้พิ่้�อกัารต่ิออายุใบรับรองกัารผู่้านกัารฝึั่กัอบรม  

เป่น็ผูู้้ควบคุมกัารใช้วตัิถุึระเบด่ในงานเห้มอ้งแร่ ป่ระจำปี่งบป่ระมาณ พิ่.ศ. ๒๕๖๔) โดยมผูู้่้เข้าร่วมอบรม จำนวนที่ั�งส่�น  

๑๓๘ ราย รวมที่ั�งให้้คำป่รึกัษ์าห้ร้อถึ่ายที่อดความรู้เพิ่้�อพิ่ัฒนายกัระดับคุณภาพิ่กัารป่ระกัอบกัาร จำนวน ๑๕๗ ราย  

และจดัสมัมนาเร้�อง “กัารใช้เที่คโนโลย ่๔.๐ เพิ่้�อเพิ่่�มผู้ลต่ิภาพิ่ในงานเห้มอ้งแร่” เพิ่้�อถึา่ยที่อดความรูแ้ก่ัผูู้ป้่ระกัอบกัาร 

เห้ม้องแร่ เจ้าห้น้าที่่�รัฐ และผูู้้สนใจ ในกัารเพิ่่�มผู้ล่ติภาพิ่งานเห้ม้องแร่และสร้างความติระห้นักัถึึงป่ระโยชน์ 

ที่่�จะได้รับจากักัารใช้เที่คโนโลย่ดังกัล่าว โดยม่ผูู้้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน ๑๖๓ ราย 

   (๓) ส่งเสร่มอุติสาห้กัรรมเห้ม้องแร่และอุติสาห้กัรรมพิ่้�นฐานให้้ม่มาติรฐานความรับผู้่ดชอบ 

ติ่อสังคม (CSR-DPIM) โดยคัดเล้อกัสถึานป่ระกัอบกัารท่ี่�สมัครเข้าร่วมโครงกัาร CSR-DPIM ป่ระจำป่ี ๒๕๖๔  

จำนวน ๑๐ ราย และจัดอบรมสถึานป่ระกัอบกัารที่่�เข้ารว่มโครงกัารฯ ผู้า่นรูป่แบบกัารอบรมออนไลน์ จำนวน ๔ ครั�ง 

รวมที่ั�งส่�น ๑๖๗ ราย ที่วนสอบกัารจัดที่ำรายงานป่ระเม่นตินเองติามกัรอบกัารจัดที่ำรายงานของ CSR-DPIM  

จำนวน ๗๑ แห้ง่ และคัดเลอ้กับุคลากัรด่เดน่ดา้นความรบัผู้ด่ชอบติอ่สงัคม จำนวน ๓ รางวลั ไดแ้กั ่ดา้นกัารมส่่วนรว่ม 

และพิ่ัฒนาชุมชน ด้านแรงงาน/อาช่วอนามัยและความป่ลอดภัย และด้านส่�งแวดล้อม จัดฝั่ึกัอบรมกัลุ่ม  

(Group Training) เพิ่้�อส่งเสร่มกัารแลกัเป่ล่�ยนเร่ยนรู้ป่ระสบกัารณ์ด้านความรับผู้่ดชอบติ่อสังคม (Show & Share 

ของเคร้อข่าย) ให้้กัับสมาช่กัเคร้อข่าย CSR-DPIM Network 

   (๔) สง่เสรม่ผูู้้ป่ระกัอบกัารเห้มอ้งแร่และอุติสาห้กัรรมพ้ิ่�นฐานให้เ้ข้าสูม่าติรฐานเห้มอ้งแร่สเ่ขย่ว 

มส่ถึานป่ระกัอบกัารที่่�ผู้า่นเกัณฑก์ัารคดัเลอ้กัติามมาติรฐานเห้มอ้งแรส่เ่ข่ยว จำนวน ๒๙ ราย โดยในป่ ี๒๕๖๔ ไดม้อบ 

รางวัลเห้ม้องแร่ส่เข่ยว ป่ระเภที่เห้ม้องแร่ จำนวน ๑๖ ราย ป่ระเภที่โรงงานโม่ บด ห้ร้อย่อยห้่น จำนวน ๗ ราย 

ป่ระเภที่โรงงานแติ่งแร่ จำนวน ๔ ราย ป่ระเภที่โรงป่ระกัอบโลห้กัรรม จำนวน ๒ ราย และรางวัลรักัษ์ามาติรฐาน

เห้ม้องแร่ส่เข่ยว ป่ระเภที่เห้ม้องแร่ จำนวน ๗๓ ราย ป่ระเภที่โรงโม่ บด ห้ร้อย่อยห้่น จำนวน ๕๗ ราย ป่ระเภที่ 

โรงแติ่งแร่ จำนวน ๑๘ ราย และป่ระเภที่โรงป่ระกัอบโลห้กัรรม จำนวน ๗ ราย  

   (๕) จัดที่ำฐานข้อมูลแผู้นท่ี่�ภูม่ป่ระเที่ศเห้ม้องแร่เพิ่้�อกัารบร่ห้ารจัดกัารที่รัพิ่ยากัรแร ่

และอตุิสาห้กัรรมพิ่้�นฐานที่่�มป่่ระสท่ี่ธภ่าพิ่ โดยรงัวดัจดัที่ำแผู้นที่่�เพิ่้�อห้าป่รม่าติรในกัารจดัเกับ็คา่ภาคห้ลวงแรห่้น่ออ่น  

ห้่นแกัรน่ติ ห้่นป่ระดับ แร่แคลไซ้ติ์ และแร่โดโลไมติ์ เพิ่้�อช่วยเพิ่่�มป่ระส่ที่ธ่ภาพิ่ในกัารจัดเกั็บค่าภาคห้ลวงแร ่

ให้้เป่็นไป่อย่างม่ป่ระส่ที่ธ่ภาพิ่และที่ันเวลาถึูกัติ้องติามความเป่็นจร่ง จำนวน ๒๒ แป่ลง 
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	 	 ๔.๒.๒	 พัฒนาเทคโนโลย่การัผลิตโฟื้ม้โลหะเพ่�อตอบสันองคว์าม้ต้องการัใชุ้ของอุตสัาหกรัรัม้	

ศักยภาพและเพ่�อเพิ�ม้มู้ลค่าการัใชุ้ปรัะโยชุน์แรั่และโลหะ อยู่ระห้ว่างพิ่ัฒนาเที่คโนโลย่กัารผู้ล่ติโฟื้มโลห้ะในระดับ 

ห้้องป่ฏิ่บัต่ิกัาร (Lab Scale) จำนวน ๒ เที่คโนโลย่ ได้แก่ั เที่คโนโลย่กัารผู้ล่ติโฟื้มอะลูม่เน่ยมโดยใช้แกั๊สช่วย 

ในกัารแที่รกัซ้ึม และเที่คโนโลย่กัารผู้ล่ติโฟื้มอะลูม่เน่ยมโดยกัารแที่รกัซ้ึมแบบติ้านแรงดึงดูดของโลกั 

	 	 ๔.๒.๓	 สั่งเสัริัม้และพัฒนาเทคโนโลย่การัผลิตว์ัตถืุดิิบให้กับผู้ปรัะกอบการัอุตสัาหกรัรัม้พ่้นฐาน	

เช่น ลงพ้ิ่�นที่่�ให้้คำแนะนำแกั่ผูู้้ป่ระกัอบกัารเกัล้อส่นเธาว์เก่ั�ยวกัับแนวที่างกัารพิ่ัฒนาแร่เกัล้อห้่นเป่็นวัติถุึด่บ 

สำห้รับผู้ล่ติแบติเติอร่�ชน่ดโซ้เด่ยมไอออน ผูู้้ป่ระกัอบกัารผู้ล่ติปู่นซ้่เมนติ์เกั่�ยวกัับแนวที่างกัารพิ่ัฒนาเที่คโนโลย่ 

กัารผู้ล่ติโฟื้มโลห้ะด้วยแร่เพิ่อร์ไลติ์ และแนวที่างกัารเพิ่่�มมูลค่าห้่นฝัุ่่นจากักัระบวนกัารโม่ บด และย่อยห้่น รวมถึึง 

ลงพ้ิ่�นที่่�ศึกัษ์าแนวที่างกัารใช้ป่ระโยชน์จากัแร่เฟื้ลด์สป่าร์ ด่นขาว และบอลเคลย์ในกัารผู้ล่ติด่นผู้สมสำห้รับ 

อุติสาห้กัรรมเซ้ราม่กั 

	 	 ๔.๒.๔	 สัำรัว์จัและวิ์เครัาะห์คว์าม้ต้องการัและพ่้นท่�ศักยภาพหินอุตสัาหกรัรัม้สัำหรัับรัองรัับ	

คว์าม้ต้องการัใชุ้พัฒนาเขตพ่้นท่�เศรัษฐกิจัพิเศษ โดยลงพ้ิ่�นท่ี่�เพิ่้�อสำรวจรายละเอ่ยด ศึกัษ์า ป่ระเม่น 

สภาพิ่แวดล้อมป่ัจจุบัน ลักัษ์ณะที่างธรณ่ว่ที่ยาและลักัษ์ณะที่างฟิื้ส่กัส์ รวมถึึงป่ัจจัยท่ี่�เกั่�ยวข้องของพิ่้�นที่่� 

ที่่�ม่ศักัยภาพิ่ และว่เคราะห้์คุณสมบัติ่ห้่นท่ี่�สำคัญต่ิอกัารใช้ป่ระโยชน์ในอุติสาห้กัรรมกั่อสร้าง และป่ระเม่น 

ศักัยภาพิ่ในกัารที่ำเห้ม้อง ความอุดมสมบูรณ์ของแร่ และสภาพิ่แวดล้อมโดยรอบ ที่ั�งน่� อยู่ระห้ว่างจัดจ้างศึกัษ์า 

กัลศาสติร์ของติัวอย่างห้่น รวมที่ั�งจัดที่ำแผู้นที่่�และป่ระเม่นความเป่็นไป่ได้ในกัารที่ำเห้ม้องของพิ่้�นที่่�ที่่�คัดเล้อกั 

	 	 ๔.๒.๕	 ปรัะเม้ินข้อมู้ลสัถืานภาพของแหล่งหินอุตสัาหกรัรัม้ทั�ว์ปรัะเทศเพิ่้�อกัารบร่ห้ารจัดกัาร  

พิ่ร้อมที่ั�งจัดกัารระบบฐานข้อมูลให้้สามารถึรองรับข้อมูลที่่�จะเป่ล่�ยนแป่ลงไป่ในอนาคติ โดยศึกัษ์า รวบรวม ป่ระเม่น 

และคัดเลอ้กัพ้ิ่�นที่่�ศักัยภาพิ่ห้น่อุติสาห้กัรรมเพิ่้�อสำรวจและว่เคราะห์้ติวัอย่างห่้นอุติสาห้กัรรม ขณะน่�อยูร่ะห้ว่างศึกัษ์า 

ว่เคราะห์้รูป่แบบแนวที่างกัารพิ่่จารณากัำห้นดพ้ิ่�นที่่�ที่่�ม่ศักัยภาพิ่ห้่นอุติสาห้กัรรมในอนาคติ รวมที่ั�งป่ระเม่น 

ป่ร่มาณสำรองห้่นอุติสาห้กัรรมคงเห้ล้อและจัดที่ำแนวที่างกัารป่ระเม่นป่ร่มาณห้่นอุติสาห้กัรรม 

	 	 ๔.๒.๖	 ปรัะเม้ินการัชุำรัะค่าภาคหลว์งและจััดิทำฐานข้อมู้ลแผนท่�ภูม้ิปรัะเทศเพ่�อการับรัิหารั

จััดิการัทรััพยากรัแรั่และอุตสัาหกรัรัม้พ่้นฐาน โดยรังวัดที่ำแผู้นที่่�ภูม่ป่ระเที่ศด้วยกัล้องสำรวจชน่ดป่ระมวลผู้ลรวม  

จำนวน ๖๕ แป่ลงป่ระที่านบัติร ในพ้ิ่�นที่่�จังห้วัดสงขลา นครศร่ธรรมราช ติรัง กัระบ่� พิ่ังงา ป่ระจวบค่ร่ขันธ์ 

กัาญจนบุร่ เลย ลพิ่บุร่ สุพิ่รรณบุร่ อุติรด่ติถ์ึ ติากั กัำแพิ่งเพิ่ชร นครสวรรค์ และชลบุร่ รวมที่ั�งรังวัดจัดที่ำ 

แผู้นที่่�ภูม่ป่ระเที่ศด้วยอากัาศยานไร้คนขับและเคร้�องสแกันภูม่ป่ระเที่ศสามม่ติ่  เพิ่้�อจัดที่ำฐานข้อมูล 

สำห้รับกัารพิ่ัฒนาระบบกัารป่ระเม่นกัารชำระค่าภาคห้ลวง จำนวน ๒๗ แป่ลงป่ระที่านบัติร ในพิ่้�นที่่� 

จังห้วัดลพิ่บุร่ บุร่รัมย์ นครราชส่มา กัาญจนบุร่ สงขลา กัระบ่� และพิ่ังงา 	

	 	 ๔.๒.๗	 สัรัา้งม้าตรัฐานงานรังัวั์ดิดิว้์ยอากาศยานไร้ัคนขบัเพ่�อสันบัสันนุอตุสัาหกรัรัม้เหม้อ่งแร่ั	๔.๐	

โดยจัดป่ระชุมเพิ่้�อช่�แจงแนวที่างกัารจัดส่งข้อมูลกัารรังวัดภูม่ป่ระเที่ศพิ่้�นที่่�ป่ระที่านบัติรด้วยอากัาศยานไร้คนขับ  

และจดัสมัมนาช่�แจงรายละเอย่ดและที่ดสอบกัารขึ�นที่ะเบย่นผูู้ค้วบคมุงานรงัวดัดว้ยอากัาศยานไรค้นขบั รวมที่ั�งไดม้่ 

กัารสอบสัมภาษ์ณ์ผูู้้ขึ�นที่ะเบ่ยนผูู้้ควบคุมงานรังวัดด้วยอากัาศยานไร้คนขับที่่�ผู้่านกัารที่ดสอบ โดยขณะน่�อยู่ระห้ว่าง 

กัารเติร่ยมจัดอบรมถึ่ายที่อดองค์ความรู้ด้านงานรังวัดด้วยอากัาศยานไร้คนขับในอุติสาห้กัรรมเห้ม้องแร่ 

	 	 ๔.๒.๘	 พัฒนารัะบบโครังข่ายหมุ้ดิหลักฐานเพ่�อรัองรัับการักำกับดิูแลอุตสัาหกรัรัม้เหม่้องแรั่	

ดิ้ว์ยเทคโนโลย่สัมั้ยใหม่้ โดยจัดที่ำโครงข่ายห้มุดห้ลักัฐานค่าพิ่่กััดท่ี่�โยงยึดจากัระบบพิ่่กััดสากัลในพ้ิ่�นที่่� 

ป่ระกัอบกัารเห้ม้องแร่ จำนวน ๖๑ แป่ลงป่ระที่านบัติร ได้แกั่ จังห้วัดกัาญจนบุร่ นครศร่ธรรมราช ลำป่าง  

ลพิ่บุร่ และเลย

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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	 ๔.๓	 การับรัิหารัจััดิการัทรััพยากรัทางทะเลและชุายฝั่่�ง	

	 	 ๔.๓.๑	 ปรัะกาศกฎกรัะทรัว์งกำหนดิพ้่นท่�คุ้ม้ครัองทางทะเลและชุายฝั่่�ง จำนวน ๒ พิ่้�นท่ี่� ได้แกั ่

(๑) ห้มู่เกัาะกัระ จังห้วัดนครศร่ธรรมราช และ (๒) เกัาะโลซ้่น จังห้วัดป่ัติติาน่ 

	 	 ๔.๓.๒	 จััดิทำม้าตรัการัคุ้ม้ครัองทรััพยากรัทางทะเลและชุายฝ่ั่�งปรัะเภทสััตว์์ทะเลหายาก	

ใกัล้สูญพิ่ันธุ์ แห้ล่งห้ญ้าที่ะเล และแห้ล่งอาศัยห้ร้อห้ากั่นของสัติว์ที่ะเลห้ายากัใกัล้สูญพิ่ันธุ์ในพิ่้�นท่ี่�ชายฝั่ั�งที่ะเล  

จังห้วัดติรัง จัดที่ำมาติรกัารกัารคุ้มครองที่รัพิ่ยากัรป่ะกัารังในบร่เวณพ้ิ่�นท่ี่�กัองห้่นใต้ิน�ำ ๖ พิ่้�นท่ี่� ๖ จังห้วัด  

(จังห้วัดสติูล จันที่บุร่ ระยอง ชุมพิ่ร สุราษ์ฎร์ธาน่ และพิ่ังงา) และจัดที่ำมาติรกัารคุ้มครองที่รัพิ่ยากัรที่างที่ะเล 

และชายฝั่ั�ง ๔ พิ่้�นที่่� ๓ จังห้วัด เกัาะสะเกั็ด จังห้วัดระนอง เกัาะส่ชัง จังห้วัดชลบุร่ และเกัาะเติ่าและเกัาะพิ่ะงัน  

จังห้วัดสุราษ์ฎร์ธาน่ รวมที่ั�งจัดที่ำมาติรกัารคุ้มครองที่รัพิ่ยากัรป่ะกัารังจากักั่จกัรรมที่่องเที่่�ยวดำน�ำแบบเด่นใติ้ที่ะเล 

ในพิ่้�นที่่�เกัาะสากั เกัาะล้าน จังห้วัดชลบุร่ 

	 	 ๔.๓.๓	 แก้ไขป่ญหาพ่้นท่�กัดิเซาะชุายฝั่่�ง ระยะที่าง ๘๒๒.๘๑ กั่โลเมติร ดำเน่นกัารแก้ัไขแล้ว 

เป่็นระยะที่าง ๗๓๓.๖๒ กั่โลเมติร

	 	 ๔.๓.๔	 จััดิการัขยะทะเล โดยดำเน่นกัารจัดเก็ับขยะ 

ที่ะเลภายใต้ิกั่จกัรรมต่ิาง ๆ ๒๔ จังห้วัดชายฝัั่�งที่ะเล โดยลงข้อมูล 

ในแบบบันที่ึกัของ International Coastal Cleanup-ICC ซ้ึ�งจำแนกั

ขยะที่ะเลติามป่ระเภที่ พิ่บป่รม่าณขยะที่ะเล จำนวน ๘,๖๒๙,๖๒๖ ช่�น  

น�ำห้นักัรวม ๘๗๙ ติัน และยังดำเน่นกัารสำรวจ ป่ระเม่น ว่เคราะห์้  

และจัดที่ำระบบฐานข้อมูลขยะที่ะเล กัารศึกัษ์าผู้ลกัระที่บของขยะที่ะเล 

ติ่อสัติว์ที่ะเลห้ายากัและติ่อระบบน่เวศแนวป่ะกัารัง 

	 	 ๔.๓.๕	 ดิำเนินการัปลูกเสัรัิม้ปะการััง ในพิ่้�นที่่� ๙ จังห้วัด ได้แกั่ จังห้วัดภูเกั็ติ พิ่ังงา ระนอง กัระบ่� 

สุราษ์ฎร์ธาน่ ป่ระจวบค่ร่ขันธ์ ชลบุร่ จันที่บุร่ และติราด รวม ๒๑๐ ไร่ ๒๖๒,๒๑๖ กั่�ง ป่ลูกัเสร่มห้ญ้าที่ะเล  

ในพิ่้�นที่่� ๔ จังห้วัด ได้แกั่ จังห้วัดพิ่ังงา ติราด ชุมพิ่ร และนครศร่ธรรมราช รวม ๖๐ ไร่ ๙๖,๐๐๐ ติ้น/กัอ รวมที่ั�ง 

จัดวางป่ะกัารังเที่่ยม ในพิ่้�นที่่� ๔ จังห้วัด ได้แกั่ จังห้วัดสุราษ์ฎร์ธาน่ ติรัง ป่ัติติาน่ และนราธ่วาส รวม ๓,๗๙๔ แที่่ง 

	 	 ๔.๓.๖	 ชุว่์ยชุ่ว์ติสัตัว์์ทะเลหายากเกยต่น้	

จำนวน ๓๔๖ ติัว (เต่ิาที่ะเล โลมา วาฬ และพิ่ะยูน)  

พิ่บเติา่ที่ะเลวางไขร่วม ๑,๘๕๐ รงั กัอ่สรา้งศนูยช์ว่ยชว่ต่ิ 

สัติว์ที่ะเลห้ายากั จังห้วัดภูเกั็ติและระยอง นอกัจากัน่� 

ได้ดำเน่นกัารบร่ห้ารจัดกัารพิ่้�นที่่�ป่่าชายเลนคงสภาพิ่ 

๑.๗๓ ล้านไร่ ซ้ึ�งเพิ่่�มจากัป่ี ๒๕๕๗ กัว่า ๒๐๐,๐๐ ไร่ 

โดยกัารดำเน่นกัารแบบม่ส่วนร่วมจากัทีุ่กัภาคส่วน 

จััดเก็็บขยะทะเล
๘.๖๓ ล้้านีชิ้้�นี
นำ�าหนักรวม ๘๗๙ ติัน
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	 	 ๔.๓.๗	 สัำรัว์จัธรัณ่วิ์ทยาเพ่�อการับริัหารัจััดิการัทางทะเลและชุายฝั่่�ง โดยม่ผู้ลกัารดำเน่นกัาร 

ป่ีงบป่ระมาณ พิ่.ศ. ๒๕๖๕ ค่ดเป่็นร้อยละ ๘๗.๐๐ ป่ระกัอบด้วย กัารสำรวจจัดที่ำข้อมูลและแผู้นที่่�พิ่้�นที่่�เป่ราะบาง 

ติ่อแผู้่นด่นที่รุด และน�ำที่ะเลรุกัเข้าที่่วมชุมชนชายฝัั่�งที่ะเลในพิ่้�นที่่�ว่กัฤติ จังห้วัดเพิ่ชรบุร่ กัารสำรวจจัดที่ำ 

ข้อมูลและแผู้นที่่�ธรณ่ว่ที่ยาและธรณ่สัณฐานที่างที่ะเล จังห้วัดเพิ่ชรบุร่ และศึกัษ์ากัารเป่ล่�ยนแป่ลงของระดับ 

น�ำที่ะเลที่่�ม่ความสัมพัิ่นธ์กัับห้ลักัฐานที่างธรณ่ว่ที่ยาและกัารเป่ล่�ยนแป่ลงสภาพิ่ภูม่อากัาศโลกัโดยใช้เคร้�องม้อ 

วัดระดับน�ำที่ะเลขึ�น-ลงแบบอัติโนมัติ่ ควบคุมติำแห้น่งด้วยระบบดาวเที่่ยม จำนวน ๘ สถึาน่ ในจังห้วัดติราด ระยอง 

ป่ระจวบค่ร่ขันธ์ ชุมพิ่ร นครศร่ธรรมราช ระนอง ภูเกั็ติ และสติูล 

๕.	 การัแกไ้ขปญ่หากา๊ซเรัอ่นกรัะจักและผลกรัะทบจัากการัเปล่�ยนแปลงสัภาพภมู้อิากาศ

	 ๕.๑	 การัดิำเนินการัเพ่�อรัองรัับการัเปล่�ยนแปลงสัภาพภูม้ิอากาศ 

โดยม่กัารดำเน่นกัาร เช่น (๑) จัดที่ำยุที่ธศาสติร์ระยะยาวในกัารพิ่ัฒนา 

แบบป่ล่อยก๊ัาซ้เร้อนกัระจกัติ�ำของป่ระเที่ศไที่ย (Thailand’s Long-Term 

Low Greenhouse Gas Emission Development Strategy) เพิ่้�อเป่า้ห้มาย 

ความเป่น็กัลางที่างคารบ์อน (Carbon Neutrality) ในป่ ี๒๕๙๓ (ค.ศ. ๒๐๕๐) 

และกัารป่ล่อยกั๊าซ้เร้อนกัระจกัสุที่ธ่เป่็นศูนย์ (Net-zero GHG emission)  

ในป่ี ๒๖๐๘ (ค.ศ. ๒๐๖๕) (๒) ส่งเสร่มโครงกัารลดกั๊าซ้เร้อนกัระจกั 

ภาคสมคัรใจติามมาติรฐานของป่ระเที่ศไที่ย (Thailand Voluntary Emission 

Reduction Program: T-VER) ม่โครงกัารได้กัารรับรองป่ร่มาณกั๊าซ้ 

เร้อนกัระจกั (คาร์บอนเครด่ติ) จำนวน ๙๖ โครงกัาร รวมป่ร่มาณก๊ัาซ้ 

เร้อนกัระจกัที่่�ลดได้ที่ั�งส่�น ๕,๙๓๕,๕๒๔ ติัน (๓) ออกัระเบ่ยบคณะกัรรมกัาร

องค์กัารบร่ห้ารจัดกัารกั๊าซ้เร้อนกัระจกัที่่�เกั่�ยวข้อง รวม ๒ ฉบับ ได้แกั่ ระเบ่ยบคณะกัรรมกัารองค์กัารบร่ห้ารจัดกัาร 

กั๊าซ้เร้อนกัระจกัว่าด้วยห้ลักัเกัณฑ์กัารขึ�นที่ะเบ่ยนกัารซ้้�อ กัารขาย และกัารถึ่ายโอนคาร์บอนเครด่ติ พิ่.ศ. ๒๕๖๕  

และห้ลักัเกัณฑ์กัารพิ่่จารณาจัดที่ำความติกัลงป่ระกัอบกัารเป่็นศูนย์ซ้้�อขายคาร์บอนเครด่ติ และ (๔) จัดที่ำระบบ

อนุรักัษ์์ด่นและน�ำ พิ่ร้อมป่ลูกัไม้ย้นติ้นโติเร็ว ลดกัารเผู้าพิ่้�นท่ี่�โล่งเติ่ยน ๑๒,๐๐๐ ไร่ (เป่้าห้มาย ๑๒,๐๐๐ ไร่)  

รณรงค์งดเผู้าติอซ้ัง จำนวน ๕๐ แป่ลง เพิ่้�อบรรเที่าภาวะโลกัร้อน 

	 ๕.๒	 การัลดิผลกรัะทบธรัณพ่บัิตภิยัท่�เกดิิจัากธรัรัม้ชุาตแิละการัเปล่�ยนแปลงสัภาพภมู้อิากาศ ได้ดำเน่นกัาร 

สำรวจและป่ระเมน่พิ่้�นที่่�เส่�ยงธรณ่พ่ิ่บัต่ิภยัและพ้ิ่�นที่่�ป่ลอดภัย โดยกัารสำรวจพ้ิ่�นที่่�อ่อนไห้วต่ิอกัารเกัด่ดน่ถึล่ม ป่ระเมน่

ภยัพิ่บั่ติแ่ผู่้นดน่ไห้วระดับจังห้วัด พิ่้�นที่่�จังห้วัดเลย และกัารป่ระเมน่พ้ิ่�นที่่�เส่�ยงภัยห้ลุมยุบที่ั�วป่ระเที่ศ กัารจัดที่ำข้อมูล

พิ่้�นที่่�เส่�ยงภัยด่นถึล่มระดับชุมชน จำนวน ๓๔ ติำบล และจัดที่ำแผู้น มาติรกัาร แนวที่าง ขอ้กัำห้นด เพิ่้�อป้่องกันับรรเที่า

และลดผู้ลกัระที่บธรณ่พิ่่บัติ่ภัยด่นถึล่มและแผู้่นด่นไห้ว รวมทัี่�งเสร่มสร้างป่ระส่ที่ธ่ภาพิ่กัารเฝั่้าระวังธรณ่พิ่่บัติ่ภัย 

โดยกัารเสร่มสร้างความติระห้นักัรู้เกั่�ยวกัับความเส่�ยงภัยและกัารลดผู้ลกัระที่บจากัธรณ่พิ่่บัติ่ภัย รวม ๓๕๕ คน  

พิ่รอ้มที่ั�งเสรม่สรา้งป่ระสท่ี่ธภ่าพิ่กัารเฝั่า้ระวงัธรณพ่ิ่บ่ตัิภ่ยั ดำเนน่กัารเฝั่า้ระวงัสถึานกัารณธ์รณพ่ิ่บ่ตัิภ่ยั ป่ระสานงาน 

ข้อมูลกัารเฝั่้าระวังแจ้งเต้ิอนธรณ่พิ่่บัต่ิภัยป่ระจำวัน และกัารป่ระชาสัมพิ่ันธ์แจ้งให้้เคร้อข่ายเฝั่้าระวังแจ้งเติ้อน 

ธรณ่พิ่่บัติ่ภัย เฝั่้าระวังภัยที่่�อาจจะเกั่ดขึ�นให้้ได้ที่ันติ่อสถึานกัารณ์ธรณ่พิ่่บัติ่ภัยด่นถึล่ม รวม ๓๗ ฉบับ 

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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	 ๕.๓	 การัสัง่เสัรัมิ้การัลดิกา๊ซเรัอ่นกรัะจักในภาคสัว่์นต่าง	ๆ 	ผู้า่นโครงกัารและก่ัจกัรรมลดกัา๊ซ้เร้อนกัระจกั ดงัน่� 

	 	 ๕.๓.๑	 สัง่เสัริัม้การัไถืกลบและผลิตปุ�ยอนิทรัย์่เพ่�อลดิการัปล่อยก๊าซเรัอ่นกรัะจัก สง่เสรม่และดำเนน่กัาร 

ไถึกัลบติอซ้ัง จำนวน ๓๙,๔๒๑ ไร่ และผู้ล่ติปุ่�ยห้มักัสูติร พิ่ด. จำนวน ๑,๗๘๐ ติัน 

	 	 ๕.๓.๒	 ดิำเนินโครังการัส่ังเสัรัิม้การัหยุดิเผาในพ่้นท่�การัเกษตรั โดยถึ่ายที่อดความรู้พ้ิ่�นฐาน 

ดา้นกัารห้ยดุเผู้าในพิ่้�นที่่�กัารเกัษ์ติรให้แ้กัเ่กัษ์ติรกัรได ้จำนวน ๑๗,๖๔๐ ราย มผู่้ลกัารดำเนน่งาน คด่เป่น็รอ้ยละ ๑๐๐ 

	 	 ๕.๓.๓	 ดิำเนินการัสันับสันุนการัลดิก๊าซเรั่อนกรัะจัก	 โดิยจััดิทำโครังการัสันับสันุนกิจักรัรัม้	

ลดิก๊าซเรั่อนกรัะจัก	 (Low	 Emission	 Support	 Scheme)	 หรั่อเรั่ยกว่์า	 โครังการั	 LESS ค้อกัารส่งเสร่มให้ ้

ทีุ่กัภาคส่วนในสังคมดำเน่นกั่จกัรรมลดกัารป่ล่อยกั๊าซ้เร้อนกัระจกัผู้่านแนวค่ดกัารให้้กัารสนับสนุน (Support)  

จากั “ผูู้้ให้้” ในภาคองค์กัร/ธุรกั่จ ไป่สู่ “ผูู้้รับ” ในสังคม/ชุมชน และม่กัารว่เคราะห้์ป่ร่มาณกั๊าซ้เร้อนกัระจกัที่่�ลดได้ 

จากักัารดำเน่นโครงกัารติั�งแติ่อด่ติถึึงป่ัจจุบัน (แติ่ไม่สามารถึนำไป่ซ้้�อ-ขายได้) ส่งผู้ลให้้ป่ร่มาณกั๊าซ้เร้อนกัระจกัที่่�ลด 

และกัักัเก็ับได้ที่ั�งส่�น ๓๔,๑๙๔,๓๘๒ ติันคาร์บอนไดออกัไซ้ด์เที่่ยบเท่ี่า โครังการัสั่งเสัรัิม้การัจััดิทำแผนการัลดิ	

กา๊ซเรัอ่นกรัะจักรัะดิบัเม้อ่งและรัะดิบัจัังหว์ดัิ โดยจัดที่ำข้อมลูรายงานกัารป่ล่อยก๊ัาซ้เร้อนกัระจกัสำห้รับเป็่นฐานข้อมลู

และนำมาใช้ในกัารจัดที่ำแผู้น และจััดิทำกิจักรัรัม้ลดิโลกร้ัอนและเพิ�ม้ข่ดิคว์าม้สัาม้ารัถืในการัแข่งขัน	

ดิ้ว์ยฉลากคารั์บอนและกิจักรัรัม้ชุดิเชุยคารั์บอน 

๖.	 การัพัฒนารัะบบการัจััดิการัสัิ�งแว์ดิล้อม้ภายใต้แนว์คิดิเศรัษฐกิจัหมุ้นเว์่ยน

	 ๖.๑	 การัขับเคล่�อนโม้เดิลเศรัษฐกจิัชุว่์ภาพ-เศรัษฐกจิัหม้นุเว์ย่น-เศรัษฐกจิัสัเ่ขย่ว์	(BCG	Economy	Model)		

ติามเป้่าห้มายยุที่ธศาสติร์กัารขับเคล้�อนกัารพัิ่ฒนาป่ระเที่ศด้วยโมเดลเศรษ์ฐกั่จ BCG พิ่.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ 

โดยม่ป่ระเด็นกัารขับเคล้�อนห้ลักั ได้แกั่ (๑) อนุรักัษ์์และฟื้้�นฟืู้ที่รัพิ่ยากัรธรรมชาติ่ เพิ่้�อความสมดุลของระบบน่เวศ 

และเป่็นฐานกัารพิ่ัฒนา (๒) ใช้ป่ระโยชน์ที่รัพิ่ยากัรธรรมชาติ่อย่างยั�งย้นเพิ่้�อสร้างและกัระจายรายได้อย่างเป่็นธรรม 

(๓) ลดกัารใช้ที่รัพิ่ยากัร ลดขยะ และของเส่ย และ (๔) มุ่งสู่สังคมคาร์บอนติ�ำและว่ถึ่ช่ว่ติที่่�เป่็นม่ติรกัับส่�งแวดล้อม 

รวมที่ั�งกัารป่รับแกั้กัฎห้มาย/ระเบ่ยบที่่�เกั่�ยวข้องกัับโมเดล BCG จำนวน ๕ ฉบับ ได้แก่ั ระเบ่ยบกัรมที่รัพิ่ยากัร 

ที่างที่ะเลและชายฝั่ั�งว่าด้วยกัารป่ลูกัและบำรุงป่่าชายเลน สำห้รับองค์กัรห้ร้อบุคคลภายนอกั พิ่.ศ. ๒๕๖๔ ระเบ่ยบ 

กัรมป่่าไม้ว่าด้วยกัารแบ่งป่ันคาร์บอนเครด่ติจากักัารป่ลูกับำรุง อนุรักัษ์์ และฟื้้�นฟืู้ป่่าในพิ่้�นที่่�ป่่าไม้ พิ่.ศ. ๒๕๖๔  

ระเบ่ยบกัรมอุที่ยานแห่้งชาต่ิสัติว์ป่่าและพัิ่นธุ์พิ่้ชว่าด้วยกัารแบ่งป่ันคาร์บอนเครด่ติท่ี่�ได้จากักัารป่ลูกับำรุง  

อนุรักัษ์์ และฟื้้�นฟืู้ป่่าในพิ่้�นที่่�ป่่าอนุรักัษ์์ พิ่.ศ. ๒๕๖๔ ระเบ่ยบกัรมที่รัพิ่ยากัรที่างที่ะเลและชายฝั่ั�งว่าด้วยกัารแบ่งป่ัน 

คาร์บอนเครดต่ิที่่�ได้จากักัารป่ลูกัและบำรุงป่า่ชายเลนสำห้รับชมุชน พิ่.ศ. ๒๕๖๔ และระเบย่บกัรมที่รัพิ่ยากัรที่างที่ะเล 

และชายฝัั่�งว่าดว้ยกัารป่ลูกัและบำรุงป่า่ชายเลนสำห้รับองคก์ัรห้รอ้บุคคลภายนอกั พิ่.ศ. ๒๕๖๕ นอกัจากัน่� มก่ัารเป่ดิติวั 

เคร้�องห้มายและระบบกัารรับรอง “คาร์บอน

ฟืุ้ติพิ่ร่นติ์ของผู้ล่ติภัณฑ์เศรษ์ฐกั่จห้มุนเว่ยน” 

(Carbon Footprint of Circular Economy 

Product: CE-CFP) โดยม่ผู้ล่ติภัณฑ์ที่่�ผู่้านกัาร

รับรองเคร้�องห้มายรับรองคาร์บอนฟืุ้ติพิ่ร่�นที่์

ของผู้ล่ติภัณฑ์เศรษ์ฐกั่จห้มุนเว่ยน ห้ร้อ CE-CFP 

จำนวน ๓๘  ผู้ล่ติภัณฑ์ 
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	 ๖.๒	 การัสั่งเสัรัิม้คว์าม้หลากหลายทางชุ่ว์ภาพ ได้ดำเน่นกัารภายใติ้แผู้นกัารป่ฏิ่ รูป่ป่ระเที่ศ 

ด้านที่รัพิ่ยากัรธรรมชาต่ิและส่�งแวดล้อม เร้�อง ความห้ลากัห้ลายที่างช่วภาพิ่ โดยการัสัรั้างคว์าม้เข้ม้แข็ง	

ให้เศรัษฐกิจัชุุม้ชุน จำนวน ๑๓๒ แห้่ง ม่ผู้ลกัารดำเน่นงาน ๙๐.๕๒ ล้านบาที่ กัารยกัระดับเพิ่้�อสร้างศักัยภาพิ่ 

ในกัารแข่งขันให้้ผูู้้ป่ระกัอบกัารธุรกั่จช่วภาพิ่ โดยพัิ่ฒนาศักัยภาพิ่ด้านกัารติลาดให้้ชุมชน จำนวน ๒๐ ชุมชน  

คัดเล้อกัว่สาห้กั่จชุมชน จำนวน ๑๐ ว่สาห้กั่จชุมชน เพิ่้�อส่งเสร่มกัารติลาด การัจััดิทำฐานข้อมู้ลและองค์คว์าม้รัู ้ 

เช่น กัารสำรวจข้อมูลบัญช่รายกัารที่รัพิ่ยากัรช่วภาพิ่และภูม่ปั่ญญาที่้องถึ่�นระดับชุมชนใน ๑๖ จังห้วัด  

กัารจัดที่ำบัญช่รายกัารที่รัพิ่ยากัรช่วภาพิ่และภูม่ปั่ญญาที่้องถึ่�น รวมที่ั�งเผู้ยแพิ่ร่และค้นองค์ความรู้สู่ชุมชน  

และสนับสนุนกัารจัดติั�งธนาคารความห้ลากัห้ลายที่างช่วภาพิ่ระดับชุมชน ว่สาห้ก่ัจชุมชนให้ม่ จำนวน ๑๙ แห้่ง  

กัารคุ้มครองที่รัพิ่ย์ส่นที่างป่ัญญาฯ จำนวน ๑๙ รายกัาร และการัส่ังเสัริัม้และสันับสันุนการัม้่ส่ัว์นร่ัว์ม้ โดยม่ 

ผู้ลกัารดำเน่นงาน เช่น มม่ลูคา่บรก่ัารระบบนเ่วศจากักัารเพิ่่�มพ้ิ่�นท่ี่�สเ่ข่ยวนอกัเขติอนุรกััษ์ ์จำนวน ๕๓๓.๙๔ ลา้นบาที่ 

และม่พิ่้�นที่่�ส่เข่ยวที่่�เกั่ดจากักัารร่วมดำเน่นกัารของชุมชน จำนวน ๕,๒๕๘ ไร่

๗.		 การัพัฒนากลไกแก้ไขป่ญหาคว์าม้ขัดิแย้งดิ้านทรััพยากรัธรัรัม้ชุาติ

	 ๗.๑	 การัพจิัารัณารัายงานการัปรัะเม้นิผลกรัะทบสัิ�งแว์ดิลอ้ม้	(Environmental	Impact	Assessment:	EIA)  

โดยม่รายงาน EIA เข้าสู่กัารพิ่่จารณา จำนวนที่ั�งส่�น ๔๘๑ โครงกัาร ม่โครงกัารที่่�รักัษ์ามาติรกัารติามรายงาน EIA 

ดำเน่นกัารได้ ค่ดเป่็นร้อยละ ๖๓.๒๕ 

	 ๗.๒		 การัพัฒนากฎหม้ายของกรัะทรัว์งทรััพยากรัธรัรัม้ชุาติและสัิ�งแว์ดิล้อม้ โดยกัารจัดที่ำกัฎห้มายห้ลักั 

และกัฎห้มายลำดับรองที่่�ต้ิองออกัติามพิ่ระราชบัญญัติ ่จำนวนที่ั�งส่�น ๒๔๙ ฉบับ โดยมก่ัฎห้มายห้ลักั จำนวน ๕ ฉบับ 

ไดแ้กั ่รา่งพิ่ระราชบญัญต่ัิสง่เสร่มและรักัษ์าคณุภาพิ่ส่�งแวดลอ้มแห้ง่ชาติ ่พิ่.ศ. .... รา่งพิ่ระราชบัญญตัิค่วามห้ลากัห้ลาย 

ที่างช่วภาพิ่ พิ่.ศ. .... ร่างพิ่ระราชบัญญัติ่ว่าด้วยกัารเป่ล่�ยนแป่ลงสภาพิ่ภูม่อากัาศ พิ่.ศ. .... ร่างพิ่ระราชบัญญัติ่ 

ส่งเสร่มกัารบร่ห้ารจัดกัารที่รัพิ่ยากัรที่างที่ะเลและชายฝั่ั�ง (ฉบับท่ี่� ..) พิ่.ศ. .... และร่างพิ่ระราชบัญญัติ่น�ำบาดาล  

พิ่.ศ. .... และกัฎห้มายลำดับรอง จำนวน ๒๖๔ ฉบับ   

๘.	 การัแก้ไขป่ญหาการัจััดิการัขยะและของเสั่ยอย่างเป็นรัะบบ

	 ๘.๑	 การัแก้ไขป่ญหาบรัิหารัจััดิการัขยะ

		 	 ๘.๑.๑	 จััดิการัขยะมู้ลฝั่อย โดยดำเน่นกัารในด้านติ่าง ๆ เช่น (๑) จัดที่ำแผู้นป่ฏิ่บัติ่กัารด้านกัาร 

จัดกัารขยะของป่ระเที่ศ ฉบับที่่� ๒ (พิ่.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐) กัำห้นดมาติรฐาน มาติรกัาร แนวที่าง ว่ชากัาร เพิ่้�อเป่็น 

เคร้�องมอ้ในกัารบรห่้ารจัดกัารขยะมูลฝั่อยให้ถู้ึกัติอ้งติามห้ลักัวช่ากัาร (๒) ฝั่กึัอบรม/ให้ค้ำแนะนำในกัารบร่ห้ารจัดกัาร 

ขยะมูลฝั่อยให้้กัับห้น่วยงานต่ิาง ๆ จำนวน ๒,๒๗๒ แห้่ง (๓) ต่ิดติามติรวจสอบสถึานท่ี่�กัำจัดขยะมูลฝั่อย 

และให้ข้้อเสนอแนะที่างวช่ากัารในกัารป่รับป่รุงสถึานท่ี่�กัำจัดขยะมูลฝั่อยให้ก้ับัองค์กัรป่กัครองส่วนท้ี่องถ่ึ�น (อป่ที่.) ๑๘๑ แห่้ง  

และลงพ้ิ่�นที่่�สำรวจสถึานที่่�กัำจัดขยะมูลฝั่อยและสถึาน่ขนถ่ึายขยะมูลฝั่อย รวมที่ั�งรายงานผู่้านระบบสารสนเที่ศ  

http//waste.dla.go.th จำนวน ๒,๔๓๔ แห้่ง และ (๔) ดำเน่นกัาร 

ขับเคล้�อนแผู้นป่ฏิ่บัต่ิกัารจัดกัารขยะมูลฝั่อยชุมชน “จังห้วัดสะอาด”  

ป่ระจำป่ี ๒๕๖๕ โดย อป่ที่. ม่กัารคัดแยกัขยะมูลฝั่อยชุมชนที่่�ติ้นที่าง  

ม่ผู้ลกัารดำเน่นงาน ร้อยละ ๖๙.๔๙ ต่ิดติั�งถัึงขยะท่ี่�งห้น้ากัากัอนามัย 

และห้น้ากัากัผู้้าติามมาติรกัารกัารจัดกัารขยะในช่วงสถึานกัารณ์ 

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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กัารระบาดของโคว่ด-๑๙ ภายในห้มู่บ้าน/ชุมชน จัดกัารขยะมูลฝั่อยชุมชนอย่างถึูกัต้ิองติามห้ลักัว่ชากัาร  

ไมม่ข่ยะห้นา้กัากัอนามยัและห้นา้กัากัผู้า้ติกัคา้ง ติามมาติรกัารกัารจดักัารขยะในชว่งสถึานกัารณก์ัารระบาดของโควด่-๑๙  

นอกัจากัน่� ได้ร่วมทีุ่นกัับเอกัชนเพิ่้�อดำเน่นโครงกัารโรงกัำจัดขยะมูลฝั่อยเพิ่้�อผู้ล่ติกัระแสไฟื้ฟื้้าของ อป่ที่.

	 	 ๘.๑.๒	 จััดิการัขยะพลาสัติก ได้ดำเน่นกัารติามแผู้นป่ฏิ่บัติ่กัาร 

ด้านกัารจัดกัารขยะพิ่ลาสติ่กั ระยะที่่� ๑ (พิ่.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ภายใติ้ Road map 

กัารจัดกัารขยะพิ่ลาสติ่กั พิ่.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๓ โดยออกัป่ระกัาศกัระที่รวง

อุติสาห้กัรรมเพิ่้�อเล่กัใช้พิ่ลาสต่ิกัแบบใช้ครั�งเด่ยว ได้แกั่ พิ่ลาสติ่กัผู้สมสาร oxo 

โฟื้มบรรจุอาห้าร ถึุงพิ่ลาสติ่กัแบบบาง ความห้นาน้อยกัว่า ๓๖ ไมครอน  

แกั้วพิ่ลาสต่ิกัแบบบาง ความห้นาน้อยกัว่า ๑๐๐ ไมครอน และห้ลอดพิ่ลาสต่ิกั  

และกัำห้นดมาติรกัารจัดกัารขยะพิ่ลาสต่ิกัจากับรก่ัารจัดสง่อาห้าร (Food Delivery)  

และ ๑๓ ห้น่วยงาน รว่มลงนามความร่วมมอ้ร่วมกับัแพิ่ลติฟื้อร์มที่่�ให้บ้รก่ัารส่งอาห้าร 

เม้�อวันที่่� ๓๐ กัันยายน ๒๕๖๓ เพิ่้�อผู้ลักัดันให้้ม่กัารลดเล่กัใช้พิ่ลาสติ่กัแบบครั�งเด่ยว 

จากักัารบร่กัารส่งอาห้ารและใช้ผู้ล่ติภัณฑ์ที่่� เป่็นม่ติรกัับส่�งแวดล้อมที่ดแที่น  

ภายใติ้แนวค่ด food delivery ว่ถึ่ให้ม่ ใส่ใจส่�งแวดล้อม

	 	 ๘.๑.๓	 จััดิการัขยะอิเล็กทรัอนิกสั์ ได้ดำเน่นกัารแกั้ไขป่ัญห้ากัารจัดกัารขยะอ่เล็กัที่รอน่กัส์ 

ที่่�นำเขา้จากัติา่งป่ระเที่ศ โดยไดอ้อกัป่ระกัาศกัระที่รวงพิ่าณช่ยเ์ร้�องกัำห้นดให้้ขยะอเ่ลก็ัที่รอนก่ัสเ์ป่น็สน่คา้ท่ี่�ติอ้งห้า้ม 

ในกัารนำเข้ามาในราชอาณาจักัร พิ่.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๔๒๘ รายกัาร และเร่งรัดกัารป่รับป่รุงกัฎห้มายเก่ั�ยวกัับ 

กัารจัดกัารขยะอ่เล็กัที่รอน่กัส์ที่่�นำเข้าอย่างผู้่ดกัฎห้มาย 

	 ๘.๒	 การัแก้ไขป่ญหาการัจััดิการัของเสั่ยภาคอุตสัาหกรัรัม้

	 	 ๘.๒.๑	 เพิ�ม้ปรัะสัิทธิภาพการัจััดิการักากอุตสัาหกรัรัม้ท่� ม่้ป่ญหาเส่ั�ยงต่อการัลักลอบท้ิง		

โดิยใชุ้หลักการั	3Rs	และ	KAIZEN เพิ่้�อส่งเสร่มกัารห้มุนเว่ยนใช้ป่ระโยชน์ของเส่ย ลดป่ร่มาณของเส่ยที่่�ติ้องกัำจัด 

และกัระติุ้นความรู้ ความเข้าใจของภาคอุติสาห้กัรรมในกัารจัดกัารกัากัอุติสาห้กัรรมติามห้ลักั 3Rs และ KAIZEN 

โดยได้คัดเล้อกัโรงงานที่่�กั่อให้้เกั่ดของเส่ยที่่�ม่กัารขออนุญาติส่งกัำจัดในป่ร่มาณมากัเข้าร่วมจำนวน ๔๖ โรงงาน  

ส่งเสร่มกัารจัดกัารของเส่ยภายในโรงงานติามห้ลักั 3Rs และ KAIZEN และกัารมุ่งสู่กัารใช้ป่ระโยชน์ของเส่ยที่ั�งห้มด  

(Zero Waste to Landfill) รวมถึึงว่เคราะห้์จุดเกั่ดของเส่ย พิ่ร้อมเสนอแนะแนวที่างกัารจัดกัารของเส่ยติ่าง ๆ

	 	 ๘.๒.๒	 พัฒนาและยกรัะดิับผู้ปรัะกอบการัจััดิการัของเสั่ยภาคอุตสัาหกรัรัม้ เพิ่้�อให้้โรงงาน 

ผูู้้รับบำบัดห้ร้อจำกััดกัากัอุติสาห้กัรรมได้ยกัระดับกัารให้้บร่กัารกัารจัดกัารของเส่ยให้้เป็่นมาติรฐาน เก่ัดกัารจัดกัาร 

ของเส่ยอย่างยั�งย้น และให้้ม่มาติรฐานกัารป่ฏิ่บัติ่งานสูงขึ�น อันจะนำไป่สู่กัารวางแผู้นแนวที่างให้้ผูู้้ป่ระกัอบกัาร 

ใช้ในกัารพิ่ัฒนากัลุ่มอุติสาห้กัรรมที่่�เกั่�ยวข้องกัับกัารรับจัดกัารกัากัอุติสาห้กัรรม โดยม่โรงงานท่ี่�เข้าร่วม  

จำนวน ๓๔ โรงงาน โรงงานที่่�ได้รับรางวัลมาติรฐานโรงงานจัดกัารกัากัอุติสาห้รรม จำนวน ๒๕ โรงงาน  

แบ่งเป็่นรางวัลระดับ Gold Plus จำนวน ๑ โรงงาน ระดับเห้ร่ยญที่อง จำนวน ๒๐ โรงงาน ระดับเห้ร่ยญเง่น  

จำนวน ๒ โรงงาน และระดับเห้ร่ยญที่องแดง จำนวน ๒ โรงงาน

    

226 มั่่�นคง มั่่�งค่�ง ยั่่�งยั่ืน
นโยบายข้อ	๑๐
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